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DECLARAŢIE  
de asumare a responsabilității privind depunerea  

documentelor de înscriere în formă fizică 
 

 

Subsemnatul/a _______________________________________________________,  

născut(ă) la data de _____/_____/________, în localitatea ____________________________, 

județul________________________, țara______________________, legitimat(ă) cu CI seria 

______, nr. __________, eliberat de _______________________, la data ___/___/________, 

candidat/candidată la concursul de admitere la Universitatea Adventus din Cernica, Facultatea 

de Teologie și Științe Sociale, programul de studii  

__________________________________________________________________________, 

sesiunea _________________ 2022, declar pe propria răspundere, că voi aduce în formă 

fizică documentele indicate mai jos înainte de începerea anului universitar 2022-2023. 

Am luat la cunoștință că în cazul nerespectării termenului de depunere a documentelor, 

voi putea pierde locul ocupat prin concurs. 

Conținutul fișei de înscriere în formă fizică nu va fi diferit de cel al fișei transmise online 

la înscriere. 

1. Fişa de înscriere la concursul de admitere pentru anul universitar 2022-2023, în original; 

2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu diploma de bacalaureat,  în original şi în 

copie simplă;  Adeverinţa de bacalaureat pentru absolvenții din promoția 2022, în original și în 

copie; 

3. Foaia matricolă din liceu (clasele IX-XII (XIII) – în original și copie simplă; 

4. Dacă studiile au fost efectuate în afara României, atestatul emis de CNRED de 

recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat, în original;  

5. Dacă candidatul este absolvent al unei alte instituții de învățământ superior sau student, acte 

doveditoare (ex: diploma de licență și sau masterat, suplimentul la diplomă / adeverința de 

student) în copie; 

6. Certificatul de naştere - în original și copie simplă; 

7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – sau Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui 

(dacă este cazul) – în original și copie simplă ( 

8. Cartea de identitate sau pașaport aflate în perioada de valabilitate la data înscrierii - în original și 

copie simplă; 

9. Adeverinţa medicală în original; 

10. Trei fotografii tip ¾ - pe hârtie fotografică, color, frontal, pe fundal neutru, realizate recent; 

11. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – formular-tip completat, 

în original; 

12. Dacă este cazul, documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale 

și internaționale; 

13. Traduceri autorizate ale actelor de studii și/sau de stare civilă, dacă sunt redactate într-o altă 

limbă decât română. 

 

 

Data: ____/____/_____________ 

Semnătură candidat ______________________ 


