
  

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se 

anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar 

plic): 

 copie după cartea de identitate; 

 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original; candidaţii care se înscriu pentru 

concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de 

înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de către 

secretariatul facultăţii; 

 foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu; 

 certificat de naştere (copie legalizată); 

 adeverinţă medicală; 

 diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii 

de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare, 

precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;  

 acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere: 

copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi), 

adeverinţă de la casa de copii (pentru candidaţii proveniţi de la casele de copii şi din plasament 

familial), copie după certificatul de revoluţionar al părintelui, adeverinţă din care să rezulte că 

cel puţin unul dintre părinţi este cadru didactic ; 

 acte doveditoare pentru cei ce au obţinut o diplomă internaţională de competenţă lingvistică 

(DSD, ÖSD, Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, Goethe) sau un premiu la faza internaţională 

sau naţională a olimpiadelor şcolare în specialitatea A. Precizări suplimentare sunt făcute la art. 

11 alineatul 5. 

 

Candidaţii care se înscriu la profilul Teologie ortodoxă vor prezenta: 

 o scrisoare de intenţie,  

 certificatul de botez,  

 o recomandare de la preotul paroh,  

 acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin. 

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016 pot prezenta 

la înscrierea pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2016, adeverinţa de 

liceu, în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale, în locul 

diplomei de bacalaureat. 

Candidații vor completa o fișă de înscriere cu opțiunile alese în funcție de ordinea preferințelor. 




