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ACTELE NECESARE  
PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
 
 

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

  
 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 și foaia matricolă în original sau 
copie legalizată, legalizarea putându-se efectua şi de către membrii comisiei de admitere care au 
atribuții desemnate în acest sens, dacă se prezintă originalul; Absolvenţii de liceu din promoţia 
2017-2018 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au 
absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la 
bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul 
că nu a fost eliberată diploma. La înscriere, în loc de original, se poate depune o copie legalizată a 
adeverinței sau o copie simplă, prezentându-se și originalul, certificarea conformității cu originalul 
făcându-se de către membrii comisiilor de admitere care au atribuții desemnate în acest sens; 
 

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

 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 şcolare, dispensarele teritoriale, 
dispensarele de întreprindere sau medicul de familie care să ateste faptul că persoanei care 
urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli 
contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor 
prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene (după caz, a municipiului 
Bucureşti) 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; 
 

 trei fotografii tip buletin de identitate; 
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 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent a candidatului, 
eliberată de facultatea unde este înmatriculat, precum şi o copie a diplomei de bacalaureat sau 
a diplomei echivalente cu aceasta, certificată ca fiind conformă cu originalul de către 
secretariatul facultății respective, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studii ; 
 

 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 eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților 
proveniți din aceste instituții; adeverinţe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții 
de învățământ pentru salariaţii ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovadă de la 
Casa de Pensii pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice 
auxiliare); 
 

 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. 
 


