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Admiterea 

 Admiterea se face conform Metodologiei susținerii examenului de admitere, la 
secretariatul DPPD, pe baza dosarului care conține actele enumerate mai jos. 

Actele necesare pentru înmatricularea la nivelul I 

1. Copie după actul de identitate; 
2. Copie legalizată a diplomei de licență; 
3. Copie foia matricolă licență; 
4. Copie legalizată a certificatului de naștere; 
5. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 
6. Copie a chitanței prin care s-a achitat a taxei de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în 

valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD); 
7. Contractul cadru de studii, care se completează şi se semnează personal (se ridică 2 formulare 

de la sala 323; după completare şi înregistrare, un formular se depune la secretariat şi al doilea 
se păstrează la student). 

*Pentru cetăţenii străini (UE) dosarul de înscriere conţine obligatoriu: 

 copii legalizate ale actelor de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale 
şi Cercetării Ştiinţifice CNRED, 

 traducere legalizată a certificatului de naştere, 
 traducere legalizată a actului de identitate. 
 atestat de cunoaştere a limbii române 
 

 
Actele necesare pentru înmatricularea la nivelul II 
 
1. Copie după actul de identitate; 
2. Copie legalizată a diplomei de licență; 
3. Copie foia matricolă licență; 
4. Copie legalizată a certificatului de naștere; 



5. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 
6. Copie legalizată a Certificatului de absolvire a Nivelului I; 
7. Copie a foii matricole a Nivelului I; 
8.Copie a chitanței prin care s-a achitat a taxei de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în 
valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD); 
9.Contractul cadru de studii, care se completează şi se semnează personal (se ridică 2 
formulare de la sala 323; după completare şi înregistrare, un formular se depune la secretariat 
şi al doilea se păstrează la student). 
 

*Pentru cetăţenii străini (UE) dosarul de înscriere conţine obligatoriu: 

 copii legalizate ale actelor de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale 
şi Cercetării Ştiinţifice CNRED, 

  traducere legalizată a certificatului de naştere, 
 traducere legalizată a actului de identitate. 
 atestat de cunoaştere a limbii române 

 
 
Modul de desfășurare a cursului: 
Programul se desfășoară modular și intensiv, conform orarului cursului. 
 
Taxe  
 
Taxele de studiu pentru nivelul I: 
1500 de lei monospecializare; 
1700 de lei dublă specializare. 
Pentru nivelul II: 
1300 de lei. 

 

 


