Acte necesare pentru înscrierea candidaților


o
o
o

Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat - in cazul in care candidatul a
obtinut diploma in strainatate.
o








Notă:




o

vezi:
https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-instrainatate
Candidatii care nu au Atestat vor depune la Rectorat, cam.102, intr-un dosar plic,
documentele prevazute pe site-ul CNRED, de la adresa de mai sus. Vor primi o
adeverinta cu ajutorul careia se vor putea inscrie la facultate.

o
o

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM
CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile fără taxă trebuie să depună la facultate,
anume la Comisia de admitere a acesteia, actele de studii în original confirmându-și astfel
locul, cu respectarea termenelor prevăzute în contractul privind procedura de înscriere și selecție
a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși.












Notă:




o
o
o

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM
CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile fără taxă trebuie să depună la facultate,
anume la Comisia de admitere a acesteia, actele de studii în original confirmându-și astfel
locul, cu respectarea termenelor prevăzute în contractul privind procedura de înscriere și selecție
a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși.












Notă:




o
o
o

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM
CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile fără taxă trebuie să depună la facultate,
anume la Comisia de admitere a acesteia, actele de studii în original confirmându-și astfel
locul, cu respectarea termenelor prevăzute în contractul privind procedura de înscriere și selecție
a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși.

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:





Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o
procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane
pentru semnarea contractului în numele candidatului.

