
Admitere 2022 Facultatea de Litere 

Confirmarea locului pentru candidații admiși pe locurile finanțate de la BUGET: 

Acte necesare: 

1. Diplomă de Licență în original sau adeverință pentru promoția curentă
2. Supliment la diplomă / Foaia matricolă sau adeverință pentru promoția curentă
3. Diplomă de Bacalaureat în original / copie simplă
4. Foaia matricolă din liceu în original / copie simplă
5. Certificatul de naștere: copie simplă + original
6. Actul de identitate în original + copie simplă
7. Fișa candidatului la admitere (+ fișa DPPD, dacă e cazul)
8. Adeverința medicală: în original
9. Poză – tip buletin de identitate – 3 bucăți (pe spatele fiecărei poze vă rugăm să vă 
scrieți numele și prenumele)

10. Dovada achitării primei tranșe din taxa de școlarizare
11. (Dacă e cazul, certificatul de căsătorie pentru candidații căsătoriți)
12. (Dacă e cazul, adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție 

socială sau certificatul de deces al părinților.

După depunerea actelor de studii în original, se va genera contractul de studii, pe 
care va trebui să-l listați, să-l semnați și să-l încărcați pe platforma de admitere. Din 
contul personal al platformei online acccesați butonul  ÎNCARCĂ CONTRACT 
STUDII SEMNAT.  Contractul de studii în original va fi depus de candidat la 
secretariatul Facultății de Litere până cel târziu în data de 30 septembrie 2022.

Documentele pot fi depuse de altă persoană numai dacă aceasta prezintă o 
declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai 
jos. Declarația trebuie întocmită olograf și semnată olograf, din motive de 
autenticitate. Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf. 

Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și 
asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest 
sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele in original) 
identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., 
număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma 
de ............................. (bacalaureat) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, 
după caz, la Facultatea de Litere în scopul confirmării astfel a locului în regim 
bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere. 

Data și semnătura
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