
ANUNȚ  

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ADMIȘI LA 

BUGET(23-24 septembrie 2020) 

  Candidații admiși la BUGET sunt obligați să-și confirme locul. Pentru 

aceasta se vor prezenta cu CI, personal, la sediul facultății. 

 

 

 ACTELE NECESARE ÎNMATRICULĂRII : 

 

1. Diploma de licență  sau Adeverința ( absolvenții 2020) - ORIGINAL 

2. Supliment de diplomă - ORIGINAL 

3. Chitanţa de plată a sumei de 100 lei, taxa de înscriere 

4. Chitanţa de plată a sumei de 150 lei, taxa de înmatriculare(se va achita prin 

virament bancar, prin aplicația de admitere sau la caseria din Căminul nr. 4, 

str. Libertății nr. 19, Craiova) 

5. Certificat de naştere - copie 

6. Carte de identitate - copie 

7. Adeverinţă de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de boli 

cronice sau transmisibile 

8. 2 (două) fotografii, tip buletin de identitate 

9. Dosar plic 

 
 
 
 
 



 
 

ANUNȚ  
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ADMIȘI LA TAXĂ 

(25-27 septembrie 2020) 
 

  Candidații admiși la TAXĂ sunt obligați să-și confirme locul. Pentru aceasta 

se vor prezenta cu CI, personal, la sediul facultății 

 

 ACTELE NECESARE ÎNMATRICULĂRII : 

 

1. Diploma de licență  sau Adeverință (absolvenții 2020) - ORIGINAL 

2. Supliment de diplomă - ORIGINAL 

3. Chitanţa de plată a taxei de înscriere  - 100 lei,  

4. Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare -150 lei - se va achita prin virament 

bancar, prin aplicația de admitere sau la caserie(Căminul nr. 4, str. Libertății nr. 19) 

5. Chitanţa de plată a tranșei I din taxa de școlarizare - 1000 lei- se va achita prin 

virament bancar, prin aplicația de admitere sau la caserie(Căminul nr. 4, str. 

Libertății nr. 19) 

6. Certificat de naştere - copie 

7. Carte de identitate - copie 

8. Adeverinţă de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de boli cronice 

sau transmisibile 

9. 2 (două) fotografii, tip buletin de identitate 

10. Dosar plic 


