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ACTELE NECESARE  
PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
 

 Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărții de identitate și a 
celorlalte documente prevăzute mai jos. Totodată, înscrierea se poate face în numele 
candidatului și de către o altă persoană pe bază de procură. 

La concursul de admitere pentru studii universitare de master, candidaţii vor declara pe 
propria răspundere dacă au mai urmat alte studii postuniversitare de master/programe de 
studii de master pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. În situaţia în care candidaţii 
declaraţi admişi au beneficiat de pregătire postuniversitară de master subvenţionată, ei pot 
urma alt program de master numai în regim cu taxă. 
 

 

SE PUN ÎNTR-UN DOSAR PLIC : 

 Proiectul de continuare a studiilor universitare  
 

 fişa de înscriere - de la comisia de admitere pe facultate; 
 

 diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original şi  copie legalizată, 
legalizarea putându-se efectua şi de către membrii comisiei de admitere care au 
atribuții desemnate în acest sens, dacă se prezintă originalul; 
 

 diploma de licenţă în original şi copie legalizată, legalizarea putându-se efectua şi 
de către membrii comisiei de admitere care au atribuții desemnate în acest sens, dacă 
se prezintă originalul (pentru absolvenții promoției 2019 se aprobă înscrierea cu 
adeverința de licență în original și copie legalizată cu următoarele informaţii: 
specializarea, forma de învăţământ, limba de studiu, durata studiilor, perioada de studii, 
media generală de promovare a anilor de studii, H.G. conform căreia specializarea și 
forma de învățământ sunt acreditate sau autorizate să funcționeze, precum şi 
semnăturile înscrise în suplimentul la diplomă (rector, decan, secretar şef universitate şi 
secretar şef facultate); 

 

 suplimentul la diplomă (sau foaia matricolă pentru absolvenţii promoţiilor 
anterioare anului 2007) în original şi copie legalizată, legalizarea putându-se 
efectua şi de către membrii comisiei de admitere care au atribuții desemnate în acest 
sens, dacă se prezintă originalul; 

 

 adeverinţă de la facultatea unde se află originalele actelor de studii, pentru 
candidaţii care depun actele de studii numai în copii legalizate; 
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 certificatul de naştere în copie legalizată, legalizarea putându-se efectua şi de către 
membrii comisiei de admitere care au atribuții desemnate în acest sens, dacă se 
prezintă originalul; 

 

 adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale, dispensarele 
teritoriale sau medicul de familie; 

 

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

 

 adeverinţă de la locul de muncă (dacă este cazul); 
 

 declarația pe propria răspundere dacă au mai urmat/nu au mai urmat alte studii 
postuniversitare de master/programe de studii de master pe locuri subvenţionate 
de la bugetul de stat; 

 

 trei fotografii tip buletin de identitate; 
 

 chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere (100 lei) – 
se achită la facultate 
 

 pentru candidaţii de etnie rromă - o recomandare eliberată de o organizaţie legal 
constituită a rromilor, din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie 
rromă. 
 

 Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun actele de studii  în original, 
la termenele fixate prin contractul-angajament, își pierd locurile obţinute prin concurs. 

 
 

Taxa de înscriere: 100 lei 

Taxa de înmatriculare: 150 lei 

Taxa de școlarizare/an de studiu: 3.200 lei 

 


