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 (1) Documentele necesare pentru constituirea dosarului candidatului sunt următoarele: 
1. fișa de înscriere, formular tip; în aceasta, candidatul trebuie să menționeze: domeniul pentru 

studii universitare de licență și programele de studii pentru care optează, în ordine; limba 
modernă pe care dorește să o urmeze în facultate;  

2. diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizată; candidații 
care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-
2016 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în 
anul 2016, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de către instituția de 
învățământ, respectiv (în funcție de numărul de dosare depuse) copii legalizate, în care se 
menționează media generală, notele obținute la probele susținute la examenul de bacalaureat, 
termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma; 

3. foaia matricolă în original sau copie legalizată;  
4. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care să stipuleze dacă respectivul candidat 

este apt de a urma studii universitare şi, dacă este cazul, afecţiunile de care suferă 
(neuropsihice, pulmonare şi dermato-venerice). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta 
adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene şi de orientare şcolară şi 
profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, 
în funcţie de localizarea   acestora,   conform   criteriilor   medicale   de   orientare   şcolară şi 
profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în 
vigoare. 

5. cartea sau buletinul de identitate (original și în copie), precum și două fotografii tip buletin;  
6. certificatul de naștere în copie legalizată;  
7. certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie simplă; 
8. actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere;  
9. actele doveditoare pentru cei care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile 

specificate la Art. 9 din Metodologie; 
10. pentru cei care urmează a doua specializare, la punctele 1. - 6. se adaugă: 
 - pentru studenți: adeverință de la facultatea pe care o urmează, din care să rezulte dacă realizează 

studiile în regim cu taxă sau buget; 
 - pentru absolvenți: diploma de licență (sau echivalentă cu aceasta), în copie legalizată și foaie 

matricolă, în copie legalizată; 
11. eseu motivațional, elaborat conform Anexelor 3-4 la prezenta Metodologie. 
 

(2) Documentele de mai sus vor fi introduse într-un dosar plic. 
(3) În cazul în care candidatul se înscrie la mai multe domenii din cadrul Facultății de Chimie, 

Biologie, Geografie, va depune un dosar care să conțină fișele de înscriere aferente domeniilor 

pentru care optează, dosarul urmând a fi depus la programul de studii care constituie prima 
opțiune. 

(4) Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului 
școlar 2015-2016, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot 
interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea 
preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați. 

(5) Pentru programele universitare de licenţă şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a 
candidatului, concursul de admitere se poate susţine în limba maternă a acestuia. 
 


