
 

Contractul de studii 

universitare 
 

Candidații care au fost confirmați ca admiși pe locurile 

bugetate și pe locurile cu taxă de la licență - toate 

formele de învățământ și de la master, vor primi pe e-

mail Contractul de studii universitare.   

 

Acesta se va lista, semna, scana și : 

 

1 - se va încărca în aplicația on-line de admitere. În 

acest moment candidatul devine eligibil pentru 

înmatriculare, începând cu 01.10.2022. 

 

2 – se va aduce la facultate în original, semnat olograf,  

până cel mai târziu în prima săptămână a anului 

universitar sau odată cu dosarul studentului. În caz 

contrar, studentul va fi exmatriculat conform 

prevederilor legale în vigoare și regulamentelor interne 

ale universității. 

 

DOSARUL STUDENTULUI 
 
Candidații care au fost admiși pe locurile cu taxă  (din 

toate fazele) pot depune la facultate  dosarul 

studentului*   până în  01 august 2022 ( în 01 august până 

la ora 13 !!)  sau  în perioada 01.09 – 20.09.2022.  

 

*Dosarul studentului cuprinde :  

1. Dosar plic, cu nume, inițialele tatălui și prenumele 
candidatului 

2. Fișa candidatului care s-a primit pe e-mail, la 

validarea înscrierii 

3. Pentru Licență: diploma de bacalaureat (sau 

echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă de la 

liceu, în original  

Pentru Master: diploma de bacalaureat (sau echivalentă 

cu aceasta), diploma și suplimentul la diploma de 
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licență (sau echivalentă cu acestea) sau, pentru 

promoția 2022, adeverința de absolvent, în original. 

4. Contractul de studii universitare.  
5. 3 fotografii tip carte de identitate  
6. Adeverința medicală - original 
7. Certificat de naștere – copie, completat ”conform cu 

originalul”, data și semnătura candidatului 

8. Carte de identitate – copie   
9. Certificat de “sef promoție” de la liceu sau de la 

ciclul de licență – copie – dacă este cazul. 

10. Certificat de deces al părintelui – copie,  

completat ”conform cu originalul”, data și semnătura 

candidatului - dacă este cazul  și dacă candidatul 

are vârsta sub 26 de ani. 

11.   Adeverință din care rezultă proveniența din 

sistemul de protecție socială –original - dacă este 

cazul  

12. Adeverință de studii anterioare – pentru 

candidații care au mai fost studenți sau sunt 

absolvenți de studii superioare – original (în 

adeverință trebuie să fie menționată forma de 

finanțare pe care ați avut-o în anii universitari 

precedenți si dacă ați beneficiat de bursă sau nu).  

( Pentru candidații de la licență IF – dacă au mai 

fost studenți la ciclul de licență. Pentru 

candidații de la master dacă au mai fost studenți la 

master Pentru candidații admiși la ID nu este 

necesară această adeverință).  

 

 

 

PROGRAM SECRETARIAT FSEAA  
Colina Universității, Str. Universității Nr. 1, corpul A,   

etajul III  (intrare prin corpul C)  

 

22 iulie: între orele  9:00 – 14:30 

23 – 24 iulie: între orele 9:00 – 12:30  

 25 iulie: între orele 9:00 – 13:00 

26 – 29 iulie: între orele 9:00 – 13:00 

30 -31 iulie între orele 9:00 – 12:30 

01.08 între orele 9:00 – 13:00 

02.08 – 31.08 luni – vineri, între orele 9:00 – 13:00 

01 august – 20 septembrie, luni – vineri, între orele 

12:00 – 15:00 

 


