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ACTELE NECESARE  
PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE 

 

SE PUN ÎNTR-UN DOSAR PLIC : 

 fişa de înscriere - de la comisia de admitere pe facultate (din sala de înscrieri); 
 

 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie 
legalizată, legalizarea putându-se efectua şi de către comisia de admitere a facultăţii, 
dacă se prezintă originalul; absolvenţii de liceu din promoţia 2017 pot prezenta, în locul 
diplomei de bacalaureat, adeverinţa de promovare a examenului național de 
bacalaureat avizată de inspectoratul școlar județean; 
 

 adeverinţă de la facultatea unde se află originalele actelor de studii, pentru candidaţii 
care depun actele de studii în copii legalizate; 
 

 certificatul de naştere în copie legalizată, legalizarea putându-se efectua şi de către 
comisia de admitere a facultăţii, dacă se prezintă originalul; 
 

 adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale 
sau medicul de familie; 
 

 cartea de identitate sau buletinul de identitate în copie (şi originalul pentru verificarea 
datelor completate în fişa de înscriere); 
 

 patru fotografii tip buletin de identitate; 
 

 adeverinţa din care să rezulte calitatea de student în anul universitar 2016/2017, 
eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat în original sau copie 
legalizată,  pentru studenţii care doresc să urmeze un nou domeniu de studiu; 
 

 chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere  -  100 lei (taxa 
se va achita la facultate); 
 

 pentru candidaţii de etnie rromă - o recomandare eliberată de o organizaţie legal 
constituită a rromilor, din care să rezulte că respectivul candidat face parte din etnia 
rromilor şi NU faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză; candidaţii de etnie 
rromă vor depune o cerere de intenţie la Registratura Universităţii din Craiova. Vor 
completa dosarul de admitere, se vor înscrie la  Registratura Universităţii şi apoi la 
facultate. 

 
 

 


