CALENDARUL ADMITERII
Sesiunea SEPTEMBRIE 2017
LOCURI VACANTE: BUGET-81 SI TAXA-46
Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 06-15 Septembrie 2017, astfel:
Inscrieri: 6–13/14 septembrie 2017, L-Vi: orele 9-13 şi 14-17 la secretariatele facultăţilor.
Duminică nu se fac înscrieri, iar în ultima zi, înscrierile se fac doar până la ora 13;

După caz, testul de competență lingvistică: 14 septembrie 2017 orele 10;
Afisarea rezultatelor: 14/15 Septembrie 2017
ACTE/DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE ( CICLUL I LICENŢĂ):
ACTE/DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE ( CICLUL I LICENŢĂ):
1. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire; (adeverinţa de absolvire doar pentru
absolvenţii de liceu promoţia AUGUST 2017). Aceste documente se depun în original. Obs. In
adeverinţa de absolvire trebuie să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de la
probele examenului de bacalaureat
2. Certificat de naştere - copie legalizată;
3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucăţi;
4. Chitanţă de plată a taxei de admitere / sau după caz adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la
plata taxei;
5. Copie C.I.
6. Copie foaie matricola de la liceu
Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului;

ACTE/DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE PENTRU A DOUA
FACULTATE
(BUGET / TAXA)
1. Diploma de Bacalaureat in original pt candidatii bugetati sau copie legalizata pentru candidatii de pe locurile
cu taxa.
2. Diploma de Licenta in original pt candidatii bugetati sau copie legalizata pentru candidatii de pe locurile cu
taxa. Obs. In adeverinţa de absolvire a primei facultati trebuie să fie precizate media examenului de licenta şi media
generala a anilor de studii.
3. Certificat de naştere - copie legalizată ;
4. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucăţi;
5. Chitanţă de plată a taxei de admitere / sau după caz adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei;
6. Copie C.I.
7. Copie dupa FOAIA MATRICOLA de la Liceu
8. Copie legalizata dupa FOAIA MATRICOLA/SUPLIMENTUL DE DIPLOMA
9. Adeverinta de la facultatea absolvita, care sa cuprinda perioada de scolarizare si forma de finantare pt fiecare
an universitar studiat. Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului

