
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 
 

Înscrierea candidaților se face online, pe o platformă de admitere dedicată. 
Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor 
documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere.  

Înscrierea la concursul de admitere se face de pe adresa de e-mail PERSONALĂ a 
candidatului. 

Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre 
documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. 
 
 

ABSOLVENŢII DE LICEU CU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT vor trimite scanat de pe adresa de e-
mail PERSONALĂ următoarele documente:  

 

1. fișă tip de înscriere (semnată), adică: listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată și introdusă 
în dosarul de candidatură 

2. diploma de bacalaureat ori adeverinţă echivalentă cu aceasta (doar cei din PROMOȚIA 2022), pe care 
să fie menționată media la bacalaureat şi notele probelor + foaia matricolă  

3. certificatul de naştere  

4. buletin/ carte de identitate sau paşaport pentru cetăţenii străini cu altă naţionalitate decât cea română  

5. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către 
candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură 

6. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 
2022), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează 

7. diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile 
acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri  

8. certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii)  

9. chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare  

10. chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere  

11. acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile 
prezentului regulament  

12. adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar 
românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare (unde este cazul)  

13. fişa înscriere segment B (pentru Limbă şi Literatură) / fişa înscriere segment A şi B (pentru LMA) 

 
 

ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ ÎN ALTĂ ȚARĂ vor prezenta:  
 

Scrisoare de accept sau Ordinul Ministerului sau Atestat C.N.R.E.D. 
 

1. fișă tip de înscriere (semnată), listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată și introdusă în 
dosarul de candidatură 

2. diploma de bacalaureat (licență pentru licențiați) și ATESTAT C.N.R.E.D. sau adeverinţă echivalentă 
cu aceasta (adeverință C.N.R.E.D. + adeverință UBB-Rectorat, privind echivalarea mediei de 
bacalaureat și media anilor de studiu) + foaia matricolă + traducere în limba română  

3. certificatul de naştere (traducere autorizată a certificatului de naștere pentru cetățenii străini)  

4. buletin/carte de identitate sau paşaport pentru cetăţenii străini cu altă naţionalitate decât cea română  

5. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către 
candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură 



6. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 
2022), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează  

7. atestat limba română* sau dovada studierii limbii române în gimnaziu/liceu timp de 4 ani  

8. chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare  

9. chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere  

10. acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile 
prezentului regulament  

11. adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar 
românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare (unde este cazul)  

12. fişa înscriere segment B (pentru Limbă şi Literatură) / fişa înscriere segment A şi B (pentru LMA) 

*Testul pentru obținerea atestatului de limba română se poate susține în cadrul Facultăţii de Litere, 
Departamentul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească (DLCCR). Taxa pentru test este 100 Euro. 

 

ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ vor prezenta:  
 

1. fișă tip de înscriere (semnată), listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată și introdusă în 
dosarul de candidatură 

2. diploma de licenţă (cu anexele aferente acesteia: foaia matricolă/ suplimentul la diploma în original și 
xerox) sau adeverinţa echivalentă cu aceasta  

3. diploma de bacalaureat și foaia matricolă din liceu  

4. certificatul de naştere  

5. buletin/carte de identitate  

6. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către 
candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură 

7. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 
2022), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează  

8. diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile 
acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri  

9. certificate lingvistice internaţionale, dacă acestea fac parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii  

10. chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare  

11. chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere  

12. fişa înscriere segment B (pentru Limbă şi Literatură) / fişa înscriere segment A şi B (pentru LMA) 

 
 

STUDENŢII CARE DORESC SĂ URMEZE ÎN PARALEL A DOUA FACULTATE:  
 

1. fișă tip de înscriere (semnată), listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată și introdusă în 
dosarul de candidatură 

2. diploma de bacalaureat ori adeverinţă echivalentă cu aceasta, pe care se va menţiona media la 
bacalaureat şi notele probelor + foaia matricolă  

3. certificatul de naştere  

4. buletin/carte de identitate  

5. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către 
candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură 

6. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 
2022), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează  



7. diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile 
acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri  

8. certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul 
universităţii)  

9. chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare  

10. chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere  

11. acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile 
prezentului regulament  

12. adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar 
românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare (unde este cazul)  

13. fişa înscriere segment B (pentru Limbă şi Literatură) / fişa înscriere segment A şi B (pentru LMA) 
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