
 

 

ADMITERE DSPP 2015 

 

Înscriere și înmatriculare 

 

Se realizează prin plata taxei de înmatriculare  

şi depunerea dosarului de înscriere la sala A121. 

 

 

 

 



Nivelul I, ZI 

 

Taxă: studenți bugetari - fără taxă 

           studenți cu taxă - 350 lei/ an 

Acte necesare înscrierii: 

- cerere tip; 

- chitanță taxă de înmatriculare - 20 lei; 

- buletin/ carte de identitate (BI/ CI) - copie; 

- certificat de naștere (CN) - copie legalizată; 

- certificat de căsătorie (CC) - copie legalizată, dacă este cazul; 

- diplomă Bacalaureat/ adeverință absolvire liceu - copie legalizată; 

- adeverința facultate - finanțare (buget/ taxă). 

 

Durată studii: - 3 ani universitari 



Nivelul II, ZI 
    

Taxă: - 350 lei/ an - indiferent de forma de finanțare de la facultate 
 

Acte necesare înscrierii: 

- cerere tip; 

- chitanță taxă de înmatriculare - 20 lei; 

- buletin/ carte de identitate (BI/ CI) - copie; 

- certificat de naștere (CN) - copie legalizată; 

- certificat de căsătorie (CC) - copie legalizată, dacă este cazul; 

- diplomă de licență/ adeverință absolvire studii universitare - copie legalizată; 

- foaie matricolă/ supliment la diplomă de licență - copie legalizată; 

- certificat DSPP Nivel I/ adeverință de absolvire DSPP - copie legalizată; 

- anexă certificat absolvire Nivel I DSPP - copie legalizată; 

- adeverința facultate - finanțare (buget/ taxă). 
 

Durată studii: - 2 ani universitari 



Nivelul I, Postuniversitar 

 

Taxă: - 1500 lei/ an 

Acte necesare înscrierii: 

- cerere tip; 

- chitanță taxă de înmatriculare - 100 lei; 

- chitanță avans taxă școlarizare - 200 lei; 

- buletin/ carte de identitate (BI/ CI) - copie; 

- certificat de naștere (CN) - copie legalizată; 

- certificat de căsătorie (CC) - copie legalizată, dacă este cazul; 

- diplomă de licență/ adeverință absolvire studii universitare - copie legalizată; 

- foaie matricolă/ supliment la diplomă de licență - copie legalizată. 

 

 

Durată studii: - 1 an universitar 



Nivelul II, Postuniversitar 

     

Taxă: - 1300 lei/ an 

Acte necesare înscrierii: 

- cerere tip; 

- chitanță taxă de înmatriculare - 100 lei; 

- chitanță avans taxă școlarizare - 200 lei; 

- buletin/ carte de identitate (BI/ CI) - copie; 

- certificat de naștere (CN) - copie legalizată; 

- certificat de căsătorie (CC) - copie legalizată, dacă este cazul; 

- diplomă de licență/ adeverință absolvire studii universitare - copie legalizată; 

- foaie matricolă/ supliment la diplomă de licență - copie legalizată; 

- certificat DSPP Nivel I/ adeverință de absolvire DSPP - copie legalizată; 

- anexă certificat absolvire Nivel I DSPP - copie legalizată; 

Durată studii: - 1 an universitar 


