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ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE NIVEL LICENȚĂ
Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe
platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor semnate (unde este cazul) și
scanate. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în
format fizic la momentul începerii activității didactice. Candidații își asumă
responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele
digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin
declarație scrisă semnată.
a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel licență:
- fișă tip de înscriere (semnată);
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă)
sau diplomă echivalentă acesteia (față-verso);
- certificatul de naștere;
- carte de identitate;
- copie pașaport;
- adeverință medicală tip;
- dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);
Candidații care susțin PROBE FAȚĂ ÎN FAȚĂ de la specializările Artele Spectacolului (Actorie) și Regie de
teatru vor completa dosarul cu actele prevăzute în Ordinul pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate
structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417/19.V. 2020:

*- declarație pe propria răspundere din care să reiasă că candidatul a respectat regimul de
izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în
ultimele 14 zile;
*- adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și
eventual antecedente persoanale legate de boli cronice și, respectiv, de COVID-19 (în
limba română).
ATENȚIE!!!!
Ultimele 2 documente* (declarație pe propria răspundere și adeverința medicală din care
să reiasă starea actuală de sănătate) nu mai sunt obligatorii. Ele vor fi înlocuite cu un
formular tip agreat și avizat de DSP Cluj, pe care candidatul îl va complete și semna la
intrarea în etapa a II-a.

