
ACTE NECESARE LA INSCRIERE 

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor depune un dosar mapă care 

cuprinde următoarele documente: 

1) FIŞA DE ÎNSCRIERE – ciclul I - de studii universitare de licenţă  

2) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie 

însoțită de original pentru conformitate (conformitatea cu originalul se va efectua de catre 

comisia de admitere pe baza diplomei în original) și foaia matricolă în original sau copie 

însoțită de original; absolvenţii de liceu din promoţia 2017/2018 pot prezenta, în locul 

diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip de promovare a examenului national de 

bacalaureat în original sau copie însoțită de original pentru conformitate; 

3) certificatul de naştere, în copie însoțit de original pentru conformitate (conformitatea 

cu originalul se va efectua de catre comisia de admitere pe baza actului în original); 

4) certificatul de casătorie în copie însoțit de original pentru conformitate 

(conformitatea cu originalul se va efectua de catre comisia de admitere pe baza diplomei 

în original). Candidatii care solicită și completarea numelui de după căsătorie, vor depune 

o  cerere pentru completarea numelui, însoțită de o declaratie autentificata la notariat, că 

nu vor solicita modificarea actelor de studii în cazul modificării ulterioare a numelui; 

5) adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de medicul de familie, cabinetele medicale 

şcolare, policlinici teritoriale; 

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile 

medicale judeţene 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, din ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale 

în vigoare. 

6) trei fotografii tip buletin; 

7) chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa in 

cuantum de 100 lei se achita la înscriere; acte doveditoare pentru candidaţii care solicită 

scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după 

certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la 

Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor 

Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii; 

8) declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată 

de la buget (se primește de la comisia de înscriere); 

9) Pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză 

este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită; 

10) Candidaţii pentru care înscrierea la concurs se face pe baza adeverinţei tip sau a 

copiilor legalizate dupa diploma de bacalaureat si foaia matricolă, trebuie să depună 

diploma și foaia matricolă în original până la o dată stabilită de fiecare facultate, conform  

angajamentului semnat la înscriere (se primește de la comisia de înscriere); 

11) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată 

de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu 

aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou 

program de studiu; 

l)  copie dupa CI/BI. La înscriere candidatul va avea asupra sa cartea de identitate. 


