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de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni, pe 

locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, 

respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă   

anul universitar 2022-2023 
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Admiterea românilor de pretutindeni la Universitatea Națională de Arte din 

București se realizează: 

În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 

199, 200, 205, 277 şi 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

în baza Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni  în învăţământul  

superior de stat  din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anu l 

universitar  2017-2018 (anexa nr.2 la OMEN nr.3900/16.05.2017); 

având în vedere O.M.E.N. nr. 3.473/17.03.2017 privind Metodologia pentru 

primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 

2017-2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233 din 05.04.2017;  

          în temeiul Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

republicată, cu modificări și completări ulterioare; 

în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările 

şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind 

învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la 

bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare; 

având în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 3.102 din 8 februarie 2022, 

privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licenţă, master şi de doctorat, cu 

completările și modificările ulterioare; 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 369/ 2021 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, 

           avînd în vedere OMEN nr. 4107/06.07.2018, privind scutirea de la plata taxelor de 

înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice 

de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de 

aptitudini a candidaților la bursele oferite de statul român  (români de pretutindeni și cetățenii 

străini), 
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 în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 

4.156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al 

documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior, 

          având în vedere Ordinul comun MEC și MS  nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii 

de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (“RGPD”) privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi  libera 

circulaţie a acestor date, 

în conformitate cu Carta Universității Naționale de Arte din București, 

 

Senatul Universității Naționale de Arte din București aprobă prezentul Regulament 

privind primirea la studii universitare a românilor de pretutindeni, în anul universitar 

2022-2023. 

 

Universitatea Națională de Arte din București este o universitate de educație artistică, 

căreia Agenția Română de Asigurarea Calității în Învăţământul Superior i-a conferit 

calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura 

sa programe de studii acreditate de către Agenția Română de Asigurarea Calitații în 

Învatamântul Superior, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru ramura de 

știință Arte.  

  Universitatea Națională de Arte din București are misiunea de a crea şi valorifica 

cunoaşterea artistică și științifică, de a conferi calificări profesionale competitive pe piaţa 

muncii prin programe de pregătire iniţială în sistemul L-M-D (Licenţa, Master, Doctorat) şi 

prin programe de pregătire continuă. 
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CAPITOLUL I 

 

ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ/MASTERAT/DOCTORAT 

 

 Concursul de admitere este organizat (inclusiv informații privind probele de concurs 

pentru fiecare specializare) conform Regulamentului propriu al Universităţii Naţionale de 

Artă din Bucureşti  http://unarte.org, pentru organizarea concursului de admitere la studii 

universitare de licență / master / doctorat și conform Metodologiei  de şcolarizare a 

românilor  de pretutindeni în învăţământul  superior de stat  din România, pe locuri de 

studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de 

şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2018-2019 (Anexa nr.2 la OMEN 

nr.3900/16.05.2017) elaborată anual de Ministerul Educaţiei și de Ministerul Afacerilor 

Externe. 

Concursul de admitere la toate specializările se organizează conform calendarelor 

prevăzute în regulamentele de admitere respective, afișate pe site-ul universității ( vezi 

Anexele 1-4  - Calendare înscriere  admitere 2022-2023). 

Pentru înscrierea la concursul de admitere pe lângă documentele prevăzute în 

Metodologia  de şcolarizare a românilor  de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat  

din România, candidaţii vor depune personal la secretariatul facultății pentru care optează, 

un dosar tip mapă (dosar plic), care va cuprinde următoarele documente:  

 

֍ PENTRU  STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

1) Cerere-formular de înscriere (vezi Anexele).  

    În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, 

în vederea oferirii de servicii educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de 

Arte din București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente 

școlare/acte studii, adresa de e-mail, număr contact, etc), iar aceste date corespund realității. 

Candidatul va specifica obligatoriu  în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare, o 

adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil. 

http://www.uad.ro/Public/Docs/06%20ADMITERE/02%20Licenta/metodologie%20admitere%20studii%20univ%20licenta%202016_UAD.pdf
http://www.uad.ro/Public/Docs/06%20ADMITERE/02%20Licenta/metodologie%20admitere%20studii%20univ%20licenta%202016_UAD.pdf
http://www.uad.ro/Public/Docs/06%20ADMITERE/02%20Licenta/metodologie%20admitere%20studii%20univ%20licenta%202016_UAD.pdf
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(2) declarație de apartenență la identitatea culturală română (nu se aplică cetățenilor din 

R. Moldova) - Anexa 6  

3) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de bacalaureat sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;  

4) pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, actele de studii vor fi 

însoţite de atestatul de recunoaştere emis de M.E.-CNRED; 

5) foile matricole, în original  şi copie legalizată, tradusă în limba română, aferente 

studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor 

perioade de studii; 

6) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor 

de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, în original; 

7) copie carte de identitate (tradusă în limba română, acolo unde este cazul); 

8) certificat de naștere în original și copie legalizată, (tradusă în limba română, acolo 

unde este cazul); 

9) pașaport în original și copie după primele  primele 3 pagini ( tradusă în limba 

română, acolo unde este cazul), pasaportul să fie valabil; 

10) adeverinţa medicală/certificat medical, în original din să reiasă starea actuală de 

sănatate şi eventual antecedente personale legate de boli cronice, și respectiv SARS-COV 2, 

că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează (tradusă în limba română). 

Aceasta este valabilă 1 lună de zile de la eliberarea ei; 

11) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hîrtie fotografică, nedecupate; 

12) declarație pe propria răspundere (vezi Anexa 5) prin care candidatul declară că nu va 

beneficia concomitent de finanțare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii 

universitare, indiferent de nivelul lor, și că nu va urma simultan mai mult de două programe 

de studii universitare, indiferent de nivelul și forma de finanțare a acestora; 

13) declarație pe propria răspundere autentificată la notariat, că nu deține și nu a deținut 

carte de identitate eliberată de autoritățile române; 

Conform OMEN nr. 4107/06.07.2018,  candidații  la bursele oferite de statul român 

(români de pretutindeni și cetățeni străini) sunt scutiți de plata taxelor  de înscriere, de 

înmatriculare, etc. 

 

 

֍ PENTRU   STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

1) Cerere-formular de înscriere propriu universităţii (vezi Anexele).  

În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, 

în vederea oferirii de servicii educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de 

Arte din București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente 

școlare/acte studii, adresa de e-mail, număr contact, etc), iar aceste date corespund realității. 
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Candidatul va specifica obligatoriu în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare, o 

adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil. 

2) declarație de apartenență la identitatea culturală română (nu se aplică cetățenilor din 

R. Moldova) - Anexa 6  

3) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de bacalaureat sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

4) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de licenţă sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

5) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de master sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă (doar 

pentru cei care au mai parcurs un program de master); 

6) foile matricole, în original  şi copie legalizată, tradusă în limba română, aferente 

studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor 

perioade de studii; 

7) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor 

de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, în original; 

8)  copie carte de identitate (tradusă în limba română, acolo unde este cazul); 

9) certificat de naștere în original și copie legalizată, (tradusă în limba română, acolo 

unde este cazul); 

10) pașaport în original și copie după primele  primele 3 pagini ( tradusă în limba 

română, acolo unde este cazul), pașaportul să fie valabil; 

 

11) pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, actele de studii vor fi 

însoţite de atestatul de recunoaştere emis de M.E.-CNRED; 

12) adeverinţa medicală/certificat medical, în original din să reiasă starea actuală de 

sănatate şi eventual antecedente personale legate de boli cronice, și respectiv SARS-COV 2, 

că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează (tradusă în limba română). 

Aceasta este valabilă 1 lună de zile de la eliberarea ei; 

13) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hîrtie fotografică, nedecupate; 

14) declarație pe propria răspundere ( vezi Anexa 5 ) prin care candidatul declară că nu va 

beneficia concomitent de finanțare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii 

universitare, indiferent de nivelul lor, și că nu va urma simultan mai mult de două programe 

de studii universitare, indiferent de nivelul și forma de finanțare a acestora; 
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15) declarație pe propria răspundere autentificată la notariat, că nu deține și nu a deținut 

carte de identitate  eliberată de autoritățile române,; 

Conform OMEN nr. 4107/06.07.2018,  candidatii  la bursele oferite de statul român 

(români de pretutindeni și cetățeni străini) sunt scutiti de plata taxelor  de înscriere, de 

înmatriculare, etc. 

 

֍ PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

1) Cerere-formular de înscriere propriu universităţii (vezi Anexele ). 

În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, 

în vederea oferirii de servicii educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de 

Arte din București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente 

școlare/acte studii, adresa de e-mail, numar contact, etc), iar aceste date corespund realității. 

Candidatul va specifica obligatoriu în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare, o 

adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil. 

2) declarație de apartenență la identitatea culturală română (nu se aplică cetățenilor din 

R. Moldova)  - Anexa 6 

3) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de bacalaureat sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

4) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de licenţă sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 

5) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de master sau a 

echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă, sau 

copie legalizată şi traducere în limba română a adeverinţei care atestă promovarea 

examenului de master, pentru absolvenţii anului curent; 

6) foile matricole, în original şi copie legalizată, tradusă în limba română, aferente 

studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor 

perioade de studii; 

 7) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor 

de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, în original; 
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 8) adeverinţa medicală/certificat medical, în original din să reiasă starea actuală de 

sănatate şi eventual antecedente personale legate de boli cronice, și respectiv SARS-COV 2, 

că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează (tradusă în limba română). 

Aceasta este valabilă 1 lună de zile de la eliberarea ei; 

 9) pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, actele de studii vor fi 

însoţite de atestatul de recunoaştere emis de M.E.-CNRED;  

10) copie carte de identitate (tradusă în limba română, acolo unde este cazul); 

 

11) certificat de naștere în original și copie legalizată, (tradusă în limba română, acolo 

unde este cazul); 

12) pașaport în original și copie după primele  primele 3 pagini ( tradusă în limba 

română, acolo unde este cazul), pașaportul să fie valabil; 

11) curriculum vitae; 

 12) lista lucrărilor publicate; 

 13) declarație pe propria răspundere (vezi Anexa 5) prin care candidatul declară că nu va 

beneficia concomitent de finanțare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii 

universitare, indiferent de nivelul lor, și că nu va urma simultan mai mult de două programe 

de studii universitare, indiferent de nivelul și forma de finanțare a acestora; 

14) declarație pe propria răspundere autentificată la notariat, ca nu deține și nu a deținut 

carte de identitate eliberată de autoritățile române,; 

15) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică, nedecupate;  

Conform OMEN nr. 4107/06.07.2018,  candidatii  la bursele oferite de statul român 

(români de pretutindeni și cetățeni străini) sunt scutiti de plata taxelor  de înscriere, de 

înmatriculare, etc. 

 

 Universitatea Națională de Arte din București, pune la dispoziție candidaților, 

adresa de e-mail :           

                                    international@unarte.org  

unde se pot afla informații suplimentare privind admiterea din cadrul 

Universității Naționale de Arte din București. 

   

mailto:international@unarte.org
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Dosarul  de înscriere cu documentele în original va fi depus la secretariatul 

facultății, în momentul înscrierii la admitere, conform calendarelor afișate 

(vezi Anexele atașate) 

Dosarele incomplete, care nu au în componența lor documentele solicitate în 

prezentul Regulament,  nu sunt acceptate pentru înscriere. 

În vederea înscrierii la concursul de admitere la unul din programele de studii de 

licență, master, doctorat, candidaţii de etnie rromă trebuie să prezinte pe lângă actele 

solicitate din dosarul de concurs, o recomandare din partea unei organizaţii legal 

constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se 

menționează că respectivul  face parte din etnia rromilor, și nu faptul că este membru 

al organizației în cauză. 

Cetăţenii români de etnie rromă vor candida la concursul de admitere la unul din 

programele de studii de licență / master / doctorat, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, 

pe locuri finanţate de la  bugetul de stat special repartizate pentru aceștia de către Ministerul 

Educației , sau pe locuri cu taxă. 

 

NOTĂ: 

În cazul actelor de studii (diplomă de bacalaureat, de licență, de master, foile 

matricole, și suplimentele la diplome, precum și actele de stare civilă (carte de 

identitate/ certificat de naștere/căsătorie)  redactate în altă limbă, vor fi însoțite de 

traduceri  legalizate în limba română. 
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CAPITOLUL II 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Informații suplimentare privind concursul de admitere pentru studii universitare de 

licență/ master/doctorat a românilor de pretutindeni în cadrul Universității Naționale de Arte 

din București se găsesc pe site-ul universității la secțiunea ADMITERE 

(http://www.unarte.org) cât și pe site-ul Ministerului Educației – Românii de pretutindeni ( 

http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni). 

După afișarea rezultatelor finale, candidații români de pretutindeni care au fost 

admiși, trebuie să completeze și să depună la secretariat Formularul de confirmare a locului 

de studii (Anexa 7). 

Studenții  românii de pretutindeni sunt obligați la respectarea Constituției României, a 

legislației statului român și a reglementărilor interne ale Universității Naționale de Arte din 

București și la respectarea măsurillor de  prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-

COV- 2. 

 Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului din data de 18.02.2022, 

conform Hotărârii nr. 7 și modificat în ședința Senatului din data de 23.03.2022 prin 

Hotărârea nr. 23.  

 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.unarte.org/
http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni
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      ANEXA 1 

 

 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE  DIN BUCUREŞTI 

         CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR 

LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CICLUL DE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2022  

DOAR PENTRU  SPECIALIZARILE ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI ȘI 

CONSERVARE ȘI RESTAURARE 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

ZIUA DATA ORELE 

1 Luni 11 iulie 2022 10,30 – 15,00 

2 Marţi 12 iulie 2022 10,30 – 15,00 

3 Miercuri 13 iulie 2022 10,30 – 15,00 

4 Joi 14 iulie 2022 10,30 – 15,00 

5 Vineri 15 iulie 2022 10,00 – 13,00 

 

 

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFAȘURA  ÎNCEPÂND CU DATA DE   

LUNI 18 IULIE 2022. 
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                                                                                                                             ANEXA 2 

 
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE  DIN BUCUREŞTI 

         CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

 

 

CALENDARUL  ÎNSCRIERILOR 

LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CICLUL DE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022  

PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE UNARTE 

 

 

Nr. 

crt. 

 

ZIUA DATA ORELE 

1 Luni 29 august 2022 10,30 – 15,00 

2 Marţi 30 august 2022 10,30 – 15,00 

3 Miercuri 31 august 2022 10,30 – 15,00 

4 Joi 01 septembrie 2022 10,30 – 15,00 

5 Vineri 02 septembrie 2022 10,00 – 13,00 

6 Luni 05 septembrie 2022 10,00 – 15,00 

 

                               Nu se fac înscrieri în zilele de 3 și 4 septembrie 2022. 

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFAȘURA  ÎNCEPÂND CU DATA DE   

MIERCURI 07 SEPTEMBRIE 2022. 
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                                                                                                                             ANEXA 3 

 
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE  DIN BUCUREŞTI 

         CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 

 

 

 

 

CALENDARUL  ÎNSCRIERILOR 

LA  CONCURSUL  DE  ADMITERE  

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII MASTERALE  

  SESIUNEA  AUGUST 2022 
 

 

 

NR. 

CRT. 
ZIUA DATA ORELE 

1 Luni 22 august 2022 10,30 – 15,00 

2 Marţi 23 august 2022 10,30 – 15,00 

3 Miercuri 24 august 2022 10,30 – 15,00 

4 Joi 25 august 2022 10,30 – 15,00 

5 Vineri 26 august 2022 10,00 – 13,00 

 

 

    CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA  începând de  luni 29 august 

2022. 
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 

                                                                                                                                    ANEXA 4 
 

 

PROGRAMUL  ÎNSCRIERILOR 

LA CONCURSUL DE ADMITERE  

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DOCTORALE  

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 

 

NR. 

CRT. 
ZIUA DATA ORELE 

1 Luni 12 septembrie 2022 10,30 – 15,00 

2 Marţi 13 septembrie 2022 10,30 – 15,00 

3 Miercuri 14 septembrie 2022 10,30 – 15,00 

4 Joi 15 septembrie 2022 10,30 – 15,00 

5 Vineri 16 septembrie 2022 10,00 – 13,00 

 

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA: 

Marți 20 septembrie – Miercuri 21 septembrie 2022 
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 (Toate informaţiile se completează cu majuscule) 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LICENȚĂ 

la concursul de admitere sesiunea _____________________ 2022 

NUMĂR DOSAR: _________ 
 

 
FACULTATEA DE __________________________ 
DOMENIUL: ARTE VIZUALE 
SPECIALIZAREA:_______________________________________________ 

I. Datele personale ale candidatului 
I. 1. Numele de familie din certificatul de naştere: 

 

I. 2. Numele de familie actual (dacă diferă de I.1.): 

 

I. 3. Prenumele: 

 

I.4. Iniţialele tatălui/mamei  I.5. CNP:  

I.6. Data naşterii: Ziua:  Luna:  Anul:  

I.7. Locul naşterii:  I.8. Sexul 
F/M 

 

I.9. Starea civilă: necăsătorit(ă)  I.10. Starea socială specială: orfan de un părinte  

căsătorit(ă)   orfan de ambii părinţi  

divorţat(ă)  provenit din case de copii  

văduv(ă)  proveniţi din familie 
monoparentală 

 
 

I.11. Cetăţenia:  I.12. Etnia:   

I.13. Domicilul stabil:  

 

I.14. Actul de identitate: Seria:  Numărul:  Eliberat de:  

Data eliberării:    Perioada de valabilitate:  

I.15. Alte date ale candidatului: Telefon:  Adresă de e-mail:  

I.16. Candidaţi care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi ( se bifează numai de persoanle de 
documente) 

 
 

I.3.a. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu) 
1. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu 

Instituţia unde a absolvit:  

Ţara:  Localitatea:  Judeţul:  

Profilul/Domeniul:  Durata studiilor:  Anul 
absolvirii: 

 

Forma de învăţământ: ZI  SERAL  FR  ID  

 
2. Datele de identificare ale diplomei - Tipul: 

 Seria:  Nr.:  

(diplomă de bacalureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate) 

Emisă de:  An emitere:  Nr. Foaie matricolă:  

3. Alte observaţii (pentru cazuri în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate) 
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- Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP - acorduri bilaterare/CNRED/Direcţia cetăţeni străini din MECTS) 

- Nr./Serie act de Recunoaştere/echivalare eliberat de DPIRP/CNRED  

  4. Limba străină, ca obiect de studiu la facultate: engleză   

franceză   

germană   

italiană   

5. Sunteţi student în învăţământul superior de stat: Da  an 
I 

Buget  an 
II 

Buget  An 
III 

Buget  

Nu   Taxă   Taxă   Taxă  

6. Absolvent cu diplomă de licenţă/absolvire al învăţămîntului superior de stat Da  Buget  

Nu  Taxă  

7. Media generală din liceu  8. Media generală la bacalaureat  

9. Naţionalitatea   

10. Prenumele părinţilor tata  mama  

11. Ocupaţia părinţilor   

12. Domiciliul stabil al părinţilor  

 

tel/fax  adresă e-mail  

13. Solicitaţi cazare pe timpul studiilor Da  14. Taxa de înscriere, chitanța nr.  

Nu   

15. Participaţi la altă admitere în învăţământul superior ? Da   

Nu   

Declar pe propria răspundere că nu sufăr de boli psihice şi alte boli cronice. 
 
16.Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în 

vederea oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității Naționale de Artă din București: 

• Datele de identificare (numele, prenumele, data naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal (CNP), datele 

menţionate în actele de stare civilă/de identitate, locul naşterii, domiciliul, adresa de domiciliu sau reşedinţă). 

• Pentru completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente universitare/ acte studii, evidență încasări/plăți 

taxe școlare și regii de cămin, burse și alte beneficii. 

• Semnătura, fotografia din documentele de identitate şi/sau alte documente prezentate la iniţierea raporturilor 

contractuale cu Universitatea sau pe parcursul derulării procesului educaţional. 

• Date de contact incluzând adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e -mail. 

    •     Date privind studiile/ rezultatele obținute la bacalaureat,preluate automat din Sistemul Informatic Integrat (SIIIR). 
• Date privind contul bancar din care efectuaţi plăţile pe parcursul derulării procesului educational.  

• Vocea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare prin utilizarea portalului on-line. 

• Imaginea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare on-line precum şi cu ocaziavizitelor/prezenţei 

dumneavoastră în sediile universităţii. 

  •     Înregistrarea audio-video a examenelor doar în  scop academic, ca dovadă a desfășurării examenului. 

• Informaţii privind însuşirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor aferente ciclului universitar urmat. 

• Informaţii privind IP-ul dispozitivelor utilizate la conectarea pe portalul online şi pe site-ul universităţii pe durata 

sesiunii de legare, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat. 

        Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal  mai sus menționate 

necesare şi solicitate de către universitate, determină imposibilitatea contactării, conectării on-line și informării mele. 

      Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția  persoanelor 

la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum şi de conţinutul  informării  

Universităţii  Naționale de Arte din București cu privire la aceste date (www.unarte.org) şi declar că sunt de acord ca 

aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate, de către universitate în scopurile mai sus menționate, pe 

durata necesară atingerii obiectivelor academice. 

   Data  _________________                                                                                   Semnătura _______________ 
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(Toate informaţiile se completează cu majuscule) 
 

 

                                                                                                                      

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE MASTER 

la concursul de admitere sesiunea _____________________ 2022 

NUMĂR DOSAR: _________ 

FACULTATEA DE __________________________ 
DOMENIUL: ARTE VIZUALE 
SPECIALIZAREA:_______________________________________________ 

I. Datele personale ale cndidatului 
I. 1. Numele de familie din certificatul de naştere: 

 

I. 2. Numele de familie actual (dacă diferă de I.1.): 

 

I. 3. Prenumele: 

 

I.4. Iniţialele tatălui/mamei  I.5. CNP:  

I.6. Data naşterii: Ziua:  Luna:  Anul:  

I.7. Locul naşterii:  I.8. Sexul F/M  

I.9. Starea civilă: necăsătorit(ă)  I.10. Starea socială specială: orfan de un părinte  

căsătorit(ă)   orfan de ambii părinţi  

divorţat(ă)  provenit din case de copii  

văduv(ă)  proveniţi din familie 
monoparentală 

 
 

I.11. Cetăţenia:  I.12. Etnia:   

I.13. Domicilul stabil:  

 

I.14. Actul de identitate: Seria:  Numărul:  Eliberat de:  

Data eliberării:    Perioada de valabilitate:  

I.15. Alte date ale candidatului: Telefon:  Adresă de e-mail:  

I.16. Candidaţi care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi ( se bifează numai de persoanle de 
documente) 

 
 

I.3.a. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar) 
1. Studiile universitare absolvite 

Denumirea instituţia de învățământ superior:  

 

Ţara:  Localitat
ea: 

 Judeţul:  

Facultatea  

Domeniul/profilul  Specializarea  

Titlul obținut:  Durata studiilor:  Anul absolvirii:  

Forma de învăţământ: ZI  SERAL  FR  ID  

2. Datele de identificare ale diplomei - Tipul:  Seria:  Nr.:  

(denumire- diplomă de licență/echivalentă/diplomă de master) 

Emisă de:  An emitere:  Supliment/ Foaie matricolă:  
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3. Alte observaţii (pentru cazuri în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate) 
- Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP - acorduri bilaterare/CNRED/Direcţia cetăţeni străini din MECTS) 

- Nr./Serie act de Recunoaştere/echivalare eliberat de DPIRP/CNRED  

4. Sunteţi student în învăţământul superior de stat: Da  an 
I 

Buget  an II Bug
et 

 An 
III 

Buget  

Nu   Taxă   Tax
ă 

  Taxă  

5. Absolvent cu diplomă de licenţă/master al învăţămîntului superior de stat Da  Buget  

Nu  Taxă  

6. Media generală din facultate  7. Media generală la licență  

8. Naţionalitatea   

9. Prenumele părinţilor tata  mama  

10. Ocupaţia părinţilor   

11. Domiciliul stabil al părinţilor  

 

tel/fax  adresă e-mail  

12. Solicitaţi cazare pe timpul studiilor Da  13. Taxa de înscriere, chitanța nr.  

Nu   

14. Participaţi la altă admitere în învăţământul superior ? Da   

Nu   

Declar pe propria răspundere că nu sufăr de boli psihice şi alte boli cronice. 
 
15.Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în 

vederea oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității Naționale de Artă din București: 

• Datele de identificare (numele, prenumele, data naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal (CNP), datele 

menţionate în actele de stare civilă/de identitate, locul naşterii, domiciliul, adresa de domiciliu sau reşedinţă). 

• Pentru completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente universitare/ acte studii, evidență încasări/plăți 

taxe școlare și regii de cămin, burse și alte beneficii. 

• Semnătura, fotografia din documentele de identitate şi/sau alte documente prezentate la iniţierea raporturilor 

contractuale cu Universitatea sau pe parcursul derulării procesului educaţional. 

• Date de contact incluzând adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e -mail. 

• Date privind studiile absolvite/pregătire profesională. 

• Date privind contul bancar din care efectuaţi plăţile pe parcursul derulării procesului educaţional,  

• Vocea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare prin utilizarea portalului on-line. 

• Imaginea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare on-line precum şi cu ocaziavizitelor/prezenţei 

dumneavoastră în sediile universităţii. 

  •     Înregistrarea audio-video a examenelor doar în  scop academic, ca dovadă a desfășurării examenului. 

• Informaţii privind însuşirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor aferente ciclului universitar urmat. 

• Informaţii privind IP-ul dispozitivelor utilizate la conectarea pe portalul online şi pe site-ul universităţii pe durata 

sesiunii de legare, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat. 

        Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal  mai sus menționate 

necesare şi solicitate de către universitate, determină imposibilitatea contactării, conectării on-line și informării mele. 

      Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția  persoanelor 

la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum şi de conţinutul  informării  

Universităţii  Naționale de Arte din București cu privire la aceste date (www.unarte.org) şi declar că sunt de acord ca 

aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate, de către universitate în scopurile mai sus menționate, pe 

durata necesară atingerii obiectivelor academice. 

 

 
 Data  _________________                                                                                   Semnătura 
_______________ 
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(Toate informaţiile se completează cu majuscule) 

 
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

ADMITERE DOCTORAT SESIUNEA ---------------------- 2022 

DATE PERSONALE: 

C.N.P.                           

NUMELE DE FAMILIE DIN CERTIFICATUL DE NAȘTERE   

PRENUMELE   

PRENUMELE TATĂLUI   

PRENUMELE MAMEI   

DATA NAȘTERII   

Anul Luna Ziua Tara de 

origine 

Județul Localitatea 

STAREA CIVILĂ Căsătorit   

Necăsătorit   

Divorțat(ă)/Văduv(ă)   

CETĂȚENIA Română, cu domiciliu în România/străinătate   

Alte cetățenii   

Cetățenie anterioară, dacă este cazul   

ETNIA     

DOMICILIUL STABIL Țara   

Județul   

Orașul/Comuna/Satul   

Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, 

apartament,sector) 

  

ACTUL DE IDENTITATE/ CI/Pașaport   
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PAȘAPORT Seria   

Numărul   

Eliberat   

Data eliberării   

Perioada de valabilitate   

DATE DE CONTACT telefon   

adresă e-mail   

CANDIDAT CARE SE 

ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIA 

PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI 

Se bifează numai de către persoanele aflate 

în această situație, pe baza de documente 

  

DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI 

STUDIILE DE LICENŢĂ 

ABSOLVITE 

Țara   

Localitatea   

Județul   

Denumirea instituției de învățământ superior   

Facultatea   

Domeniul/Profilul   

Programul de studii/Specializarea   

Titlul obținut   

Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral)   

Forma de finanțare a studiilor (buget/taxa)   

Durata studiilor(număr de ani sau număr de 

semestre,după caz) 

  

Anul absolvirii   

Media de absolvire a facultății   

Media examenului de licență   

STUDIILE DE MASTER Țara   
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ABSOLVITE Localitatea   

Județul   

Denumirea instituției de învățământ superior   

Facultatea   

Domeniul/Profilul   

Programul de studii/Specializarea   

Titlul obținut   

Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral)   

Forma de finanțare a studiilor (buget/taxa)   

Durata studiilor(număr de ani sau număr de 

semestre,după caz) 

  

Anul absolvirii   

Media de promovare a studiilor   

Media examenului de disertație   

DATELE DE IDENTIFICARE 

ALE ACTELOR DE STUDII 

Tipul (ultimele studii absolvite) -denumirea 

(diploma/diploma de 

licență/echivalenta/diploma de master) 

  

Seria   

Numărul   

Emitentul   

Anul emiterii   

Supliment la diplomă/ Foaie matricolă care 

însoțește actul de studii 

  

 OPȚIUNEA CANDIDATULUI 

OPȚIUNEA CANDIDATULUI Domeniul fundamental   

Domeniul de doctorat   

Conducător de doctorat   

FORMA DE FINANȚARE Cu frecvență, buget cu bursă   



22 
 

Cu frecvență, buget fără bursă   

Cu frecvență, cu taxă   

DOCTORAT ÎN COTUTELĂ Națională   

Internațională   

Interdisciplinară   

Profesorul coordonator în cotutelă   

Coordonator de doctorat în cadrul IOSUD - 

UNARTE 

  

Domeniul de doctorat   

TEMA DE DOCTORAT CU 

CARE SE ÎNSCRIE LA 

ADMITERE 

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE   

  

DECLARAȚIE Subsemnatul, declar că am înțeles semnificația tuturor datelor solicitate în 

această fișă. Mă oblig să anunț orice modificare în ceea ce privește datele 

declarate.                                                                                            

  

Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale 

în vederea oferirii de servicii educaționale  în interiorul Universității Naționale de Artă din București 

(completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente universitare/ acte studii, evidență încasări/plăți 

taxe școlare și regii de cămin, burse și alte beneficii, date de contact incluzând numărul de telefon, adresa de e-

mail, vocea și imaginea (audio-video) prin utilizarea platformelor on-line, informaţii privind IP-ul dispozitivelor 

utilizate la conectarea pe platformele on-line, semnatura olografă, etc), iar aceste date corespund realității. 

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal  mai sus 

menționate necesare şi solicitate de către universitate, determină imposibilitatea contactării și informării 

mele. Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu 

prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția  persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum şi de 

conţinutul  informării  Universităţii  Naționale de Arte din București cu privire la aceste date (informare 

atașată) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate, de 

către universitate. 

                                                       

 VERIFICAT SECRETAR, __________________ 
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INFORMARE DATE CU CARACTER PERSONAL 
 

 
Universitatea Națională de Arte din București, cu sediul în București, G-ral Constantin 

Budișteanu, nr.19, sector 1, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea 

Națională de Arte din București are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru 

scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel: 

1) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în sensul 

iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastră şi Universității Naționale de Arte din 

București (completare dosare înscriere admitere studii univeristare, înscriere examene de absolvire, 

întocmire și eliberare documente universitare/acte studii, situații școlare, adeverințe de pensionare, 

evidență încasări/plăți taxe școlare și regii de cămin, burse și alte beneficii, cazare cămin studențesc, 

pregătire în vederea admiterii, etc); 

2)  în vederea  îmbuntătăţirii  modului  de  comunicare  cu  studenţii,  prin intermediul poştei 

electronice, pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor 

contractuale dintre dumneavoastră şi Universitate. 

3) eliberare documente universitare solicitate la cerere, de către persoane fizice. 

Sunteţi obligați să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a 

acestora, universitatea poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră,  întrucât  

poate  fi  pusă  în  imposibilitatea  de  a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul 

educaţional. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate 

numai următorilor destinatari: 

- persoana vizată; 

- partenerii contractuali ai operatorului; 

- instituţii de învăţământ şi educaţie; 

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016, beneficiaţi  de  dreptul  de  acces,  de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale 

care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de 

lege, când  prelucrarea  datelor  de  către  Universitatea Națională de Arte din București  este  

obligatorie.  Pentru  exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 

semnată către Secretariatul General al Universițății Naționale de Arte din București,  care  va  

înainta  solicitarea  dumneavoastră conducerii Universității. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
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ANEXA 5 

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 
 

 
 
 

Subsemnatul/a____________________________________________________

__în calitate de candidat(ă) la admitere pentru ciclul de studii universitare de 

licență/master,  

Facultatea________________________________________________________

_ 

Specializarea ___________________________ ______, anul 

universitar________________, declar pe propria răspundere că nu voi beneficia 

concomitent de finanțare de la buget pentru două sau mai multe programe de 

studii universitare, indiferent de nivelul lor, și că nu voi urma simultan mai mult 

de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul și forma de 

finanțare a acestora.  

 

 

                                                                                                                                                     

          DATA                                                                        SEMNĂTURA 
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ANEXA 6 

DECLARAŢIE 
 

privind apartenenţa la identitatea culturală 

română 
 

Subsemnatul/S ubsemnata.................................................................................,    

cetăţean(ă) al (a).........................................................................,  legitimat(ă) cu actul de 

identitate/cartea de identitate/paşaportul seria...........nr…..........................eliberat (ă) 

de..........................................., domiciliat(ă) în 

…………………………………......................................................................., declar prin 

voinţa mea liber exprimată ş i pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală 

română. 

În această calitate  înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea  nr.  

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare, şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii 

mele culturale române. 

 
Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile 

Codului penal al României privind falsul în în declaraţii şi sancţiunile aplicabile . 
 
 
 

Data..........................                                                                             

Semnătura............................ 
 

 
Ministerul  pentru Românii  de  Pretutindeni / Ambasada  României la  

……………........  / Cons ulatul General al României la .................................................... 

certifică faptul că prezenta declaraţie a fost dată de dl/dna 

......................................................................................... pe propria răspundere  şi că sunt  

îndeplinite  condiţiile  prevăzute  de art.  6  alin.  (1)  lit.  a) din Legea  nr. 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
 

 
 

Data..........................                                                                             

Semnătura............................ 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52
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ANEXA 7 
Formular de confirmare a locului de 

studii 
 
 

 
Subsemnatul (a) ………………………………………….., cetățean al 

………………………, identificat (ă) cu pașaport ……., seria ….., nr. … ……, emis la 

data de ………….., de către 

…………………….., confirm / nu confirm1  ocuparea locului de studii fără plata taxelor 
de 

 

școlarizare dar cu bursă/locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă1, 

la studii universitare de licență / masterat / doctorat
1
,  la programul de

 studii 

……………………………..,  obținut  în  urma  admiterii  efectuate  de  către  

Universitatea 
 

……………………………………….., Facultatea

 …………………………….., 

specializarea............................... 

 

De asemenea, solicit cazare în căminele studențești/ nu solicit cazare în 

căminele studențești.2 

 
 
 
 
 
 
 

Data, Semnătura, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o lin ie orizontală. 

 
2 Opțiunea aleasă va fi lăsată lib eră, iar cealaltă (celelal te) va (vor ) fi tăiată (e) cu o linie or izontală. 
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ATENŢIE ! 
 

INFORMAȚII PRIVIND DATELE CARE SE VOR SCRIE PE 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 
 

 

 

Pe dosar (tip plic) se va scrie : 

 

- UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI 

- FACULTATEA  ........................................................................................... 

 

- PROGRAMUL DE STUDII  ...................................................................... 

 

- NUMELE, INIŢIALA TATĂLUI, PRENUMELE (ÎN ORDINEA DIN 

CERTIFICATUL DE NAŞTERE), NUMELE DE  CĂSĂTORIE ( dacă 

este cazul ). 

 

Pe spatele fotografiilor  se va trece numele şi prenumele candidatului 

 

 
 

NOTĂ: 

    Toți candidații care au participat la concursul de admitere își vor ridica obligatoriu 

pe baza cărții de identitate mapele cu lucrări din imobilele în care au susținut probele 

în termenul stabilit și afișat de universitate, deoarece din lipsă de spațiu de depozitare, 

universitatea nu le poate păstra, pe termen nelimitat. 


