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Acte necesare pentru înscrierea online a candidaţilor pentru Admitere 2019 la programele din domeniul Sănătate
Candidați cetățeni români

Candidatii cetățeni ai unui stat UE, SEE sau CE

 Act de identitate

 Act de identitate – și traducere legalizată, în

 Certificatul de naştere;

limba română;

 Certificat de căsătorie(dacă este
 Fotografie format ¾
 Diplomă
bacalaureat/Adeverință

 Certificatul de naştere și traducere legalizată

 pașaport;
 Fotografie format ¾

de

 Fotografie format ¾

 cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii,

de

 Diplomă

 Foaie matricola sau echivalent
 Adeverinta medicala tip M.S.
eliberată

de

medicului de familie
 Aviz psihologic.

 actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

Absolvire sau echivalent

18.1.1

 certificatul de naștere –și traducere legalizată, în limba
română;

în limba română;

cazul);

Candidatii cetățeni ai unui stat terț Uniunii Europene

cabinetul

de

 traducere legalizată în limba română,a diplomei de

Absolvire sau echivalent pentru absolventii

bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată

promotia 2019

de către autoritățile de resort din țara emitentă;

de

bacalaureat/Adeverință

 Traducere legalizata cu apostila a Diplomei
de bacalaureat
 Foaie matricola a anilor de liceu sau
echivalent
 Foaia matricola a diplomei de bacalaureat

 traducere legalizată în limba română, a adeverinței care
atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru
absolvenții anului curent;
 foile matricole –original si traduceri legalizate,în limba
română, aferente studiilor efectuate;
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 atestatul de absolvire a anului de limba română sau

(In cazul cetatenilor italienie si francezi )
 Adeverinta

medicala

tip

M.S.

18.1.1

eliberată de cabinetul medicului de familie

programului de studiu pentru care candidează.

 Aviz psihologic.

 certificatul

 Certificat de competenta lingvistica nivel

medical

(într-o

limbă

de

circulație

internațională) care să ateste faptul că persoana care
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli

minim B1
 Cerere de recunoaștere a studiilor de către
Centrul

certificatul de competență lingvistică pentru limba

Național

de

Echivalare a Diplomelor

Recunoaștere

și

contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu
viitoare profesie;
 scrisoare de intenție in limba programului de studiu
pentru care aplica;
 tabelul

privind

criteriile

de

selecție

in

limba

programului de studiu pentru care aplica;
 scrisoare de recomandare de la un cadru didactic sau
îndrumător al activității de voluntariat in limba
programului de studiu pentru care aplica;
 alte documente relevante pentru selecție.
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