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EXAMEN de ADMITERE 2022 
 
 
 
 

ADMITEREA LA  STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  
 

- pentru absolvenţii cu diplomă de absolvire a studiilor universitare 
 de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată - 

 
 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:  
 

• cerere de înscriere tip  
 

• diploma de bacalaureat în original 
 

• diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor 
de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia 2022) - 
în original şi o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul 
(certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei 
de admitere desemnat de către decan) 
- candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua 

specializare la care doresc să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a 
studiilor universitare de licenţă sau a studiilor de lungă 
durată/adeverinţei de absolvire vor anexa o copie certificată pentru 
conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan 
sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la 
facultatea unde a depus originalul) 

- pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior 
şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a 
diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă 

 

• suplimentul la diplomă / foaia matricolă pentru studiile universitare de 
licenţă/lungă durată, în original şi o copie a suplimentului la diplomă/foii 
matricole certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face 
după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat 
de către decan) 

 

• copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de 
naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al 
Comisiei de admitere desemnat de către decan) 

 

• cartea de identitate / paşaport - copie 
 

• copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de 
căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan 
sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan) 

 

• adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie şi vizată de cabinetul 
medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate 
eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul 
de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc 

 



• 2 fotografii de 3x4 cm 
 

• chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii)  
 

• procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, 
în numele candidatului 

 

 
 
 
 
 


