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a) Cerere de înscriere - se completează la înscriere, in doua exemplare,
dintre care unul rămâne in dosar, iar celălalt rămâne la candidat;
b) Diploma de Licența (sau echivalenta] sau adeverința de absolvire
(numai pentru promoția din anul curent) in original sau in copie
certificată de CCO;
c) Supliment la diploma pentru promoțiile anterioare in original sau
in copie certificata de CCO;
d) Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani in care
candidatul a beneficiat de alocație bugetara la studii de tip master;
e) Certificat naștere în copie certificată de CCO;
f) Copie certificata de CCO după cartea sau buletinul de identitate;
g) Doua fotografii 3/4 cm;
h) Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind
scutirea de taxa;

i)
Adeverința medicală, în original, eliberată de cabinetul medical
școlar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de
întreprindere - după caz - de care aparțin. Candidații cu afecțiuni cronice
vor prezenta o adeverința medicala vizată de comisiile medicale județene
de orientare școlara și profesională, în care se va menționa - în mod
expres - gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor
medicale de orientare școlara și profesională. Nedeclararea acestor
afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.
Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării
conform legislației în vigoare.
j)
Daca este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la
universitatea absolvită;
k) Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeț numele, inițiala tatălui și
prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.
l)
Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru
conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către
persoana desemnată din cadrul Comisiei de certificare a conformității cu
originalul.
m) În cazul candidaților care prezinta acte de identitate, de studii și
adeverințe medicale eliberate
în afara României, este necesara
suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba
româna, engleză sau franceză.

