Actele necesare pentru dosarul de înscriere la ciclul de studii
universitare de licență – 2017
FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele acte:
 cererea tip de înscriere și angajamentul candidatului;
 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie*. Pentru
absolvenții de liceu din promoția 2017 este valabilă și adeverința tip de promovare a
examenului de bacalaureat (în original sau în copie*), în care se vor menționa media
generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul
că nu a fost încă eliberată diploma de bacalaureat;
 foaia matricolă, în original sau în copie*;
 adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de
familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical
pentru domeniul la care candidează; adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de
la Cabinetul Medical Studențesc din str. Domnească nr. 155, cămin F, parter, adeverința
medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL); Comisia Centrală
de Admitere are dreptul, prin sondaj, să verifice adeverințele medicale care atestă starea
sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic
specialist.
 trei fotografii tip buletin;
 chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
 certificatul de naștere, în copie*;
 certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie*;
 diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învățământului
universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt
program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
 diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor
universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf.
Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de
admitere;
 adeverința tip de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care
doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de
admitere.
*La dosar se poate depune o copie simplă a documentului, cu condiția prezentării documentului
original, pentru confirmarea exactității datelor.

