
MODALITATEA  
DE ÎNSCRIERE  

 
Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on-line pusă la dispoziție de 
Universitatea Valahia din Târgoviște la adresa http://admitere.valahia.ro de pe orice dispozitiv de 
tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua internet. 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o cerere de înscriere online disponibilă după 
crearea unui cont în cadrul platformei menționate mai sus. Prin completarea cererii, candidatul 
își asumă responsabilitatea declarațiilor făcute, inclusiv a faptului că a luat la cunoștință despre 
conținutul prezentei metodologii de organizare și desfășurare a examenului de admitere, precum 
și a obligației de a urmări în permanență comunicările ce sa fac cu privire la concursul de 
admitere postate pe site-ul Universității. 
 
Toți candidații se vor înscrie la concurs cu numele din certificatul de naștere. La 
introducerea datelor în formularul de înscriere se vor folosi diacritice. 
Toate documentele încărcate în platformă (se acceptă formatul pdf/jpg) trebuie să 
fie lizibile (să poată fi citite). 
 

 

DOCUMENTE 

NECESARE ÎNSCRIERII  

  
• Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenții de liceu din 
promoția anului 2022 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverință eliberată de 
instituția de învățământ, în care se menționează media și notele obținute la bacalaureat, termenul 
de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. În cazul în care vor fi declarați admiși în 
urma concursului, acești candidați au obligația de a depune la facultate diploma de bacalaureat în 
original, pâna la data specificată de Comisia de Admitere; 
• Act de identitate (carte de identitate sau pașaport)  în termen de valabilitate; 
• Certificat de naștere;  
• Certificat de căsătorie - sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul); 
• Adeverința medicală tip, eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de 
domiciliu, din care să rezulte că sunt apți pentru înscrierea la facultate. Candidații cu afecțiuni 
cronice vor avea și avizul unui medic specialist în domeniu. 
• Document de plată (chitanță/OP) sau documente justificative pentru cazul în 
care există excepții de la plata taxei - vizualizează informații taxă licență/master 
• Acte doveditoare a situației particulare  a candidatului (certificatul de deces al 
părinților - în cazul celor orfani; adeverința de la casa de copii/asistență maternală - în cazul celor 
aflați în această situație; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic); 
  
În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: 
• Adeverință din care să rezulte că are sau a avut calitatea de student la alte programe de studii 
universitare, cu precizarea ciclului de studii (licenţă sau masterat), a regimului de finanțare a 
studiilor (buget sau taxă), a numărului de semestre urmate la buget/taxă și a numărului de 
semestre pentru care a beneficiat de bursă. 
  
Absolvenții de învățământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare, 
precum și cei care se înscriu la un program de master, vor atașa în plus: 
• Diploma de licență/diploma echivalentă cu aceasta/adeverinţă de absolvire (pentru 
absolvenții promoțiilor 2019 şi 2020) în original și fotocopie; 
• Foaia matricolă/suplimentul la diplomă. 
 
- Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome  vor aduce la înscriere 



o recomandare eliberată de o organizație a rromilor, recunoscută legal (semnată și ștampilată), 
care atestă apartenența lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăților de 
Rectorat, conform solicitării candidaților la înscriere. 
 
- Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic 
European și din Confederația Elvețiană, pentru înscrierea la studii universitare de licență 
în anul universitar 2022/2023, vor atașa în plus: 
 
• Atestat de recunoaștere a studiilor, eliberat de  CNRED; 
• Certificat de competență lingvistică pentru limba română. 
  
 

PAŞI DE URMAT  
DUPĂ AFIŞAREA REZULTATELOR 

 
După parcurgerea etapei de înscriere online și afișare a rezultatelor, documentele 

arătate mai sus, vor fi incluse într-un dosar plic, ce va fi depus de către candidații declarați 
admiși, în perioada de încheiere a contractelor, la secretariatul facultății, când se vor prezenta 
pentru semnarea contractului de școlarizare. 

 
  Dosarul-plic va cuprinde următoarele documente pe suport de hârtie:  
1. Fișa de înscriere generată de platforma online;  
2. Diploma de bacalaureat sau echivalentele acesteia (în original* și fotocopie);  
3. Foaia matricolă cuprinzând mediile obținute pe parcursul anilor de liceu (în 

original* și fotocopie); 
4. Certificatul de naștere (în original* și fotocopie);  
5. Actul de identitate (în original și fotocopie);  
6. Adeverința medicală tip (în original); 
7. Trei fotografii tip buletin de identitate;  
8. Chitanța reprezentând achitarea taxei de înscriere; 
9. Chitanța reprezentând achitarea taxei de înmatriculare. 
 
Documente suplimentare (dacă este cazul): 

 Certificatul de căsătorie – (în original* și fotocopie) sau documentul care 
atestă schimbarea numelui;  

 Actele doveditoare ale situației particulare a candidatului ce au fost 
atașate la înscrierea online (certificate, adeverințe, atestate, recomandări – în original* și 
fotocopie); 

  
 
ATENȚIE! În cazul neprezentării pentru încheierea contractului în 

intervalul menționat (28 iulie – 12 august), candidații pierd locul dobândit în urma 
concursului de admitere. 

  
 
 

Notă: 
·  prin „fotocopie” se înțelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată. 
· * Documentele în original, cu excepția diplomei de bacalaureat aparținând candidaților admiși la studii pe loc bugetat, se 
restituie după certificarea copiei de către membrii comisiei.  

 
 
 
 
 

 


