
Confirmarea locului 

Se va face personal sau prin împuternicire notarială, prin semnarea contractului de școlarizare (acesta va 

fi înmânat în momentul confirmării) și depunerea dosarului cu documentele în original (toate documentele 

depuse online, cu excepția portofoliului), la sediul central al UAD (Piața Unirii, nr.31) :  

A. Dosarul (plic - de carton), care pe copertă trebuie să aibă trecut cu majuscule numele de familie, 

prenumele, programul de studiu, va conține următoarele: 

1. Certificatul de naştere (în original – pentru certificarea conformității -  și copie) 

 În cazul celor căsătoriți: certificatul de căsătorie (în original – pentru certificarea 

conformității -  și copie) 

2. Buletin/ Carte de identitate sau paşaport pentru cetăţenii străini cu altă naţionalitate decât cea română 

(în original+copie) 

3. Actul de studii (diploma de bacalaureat) /diploma de licență – unde este cazul (în original+copie făcută 

față-verso) 

 Unde este cazul: adeverința care menționează tipul de finanțare în perioada studiilor de licență 

urmate/absolvite (în original) 

 În cazul celor admiși ca olimpici: premiul/premiile (în original+copie) 

4. Adeverinţa medicală (în original) 

5. 2 fotografii 3×4cm 

6. Declarația de autenticitate a portofoliului și a documentelor depuse online (în original) 

7. Dovada achitării taxei de înmatriculare (pentru toți candidații) – 140 de lei  

8. Pentru candidații admiși pe locuri cu taxă dovada achitării primei tranșe din taxa de școlarizare - 

reprezintă taxa de confirmare a locului și nu se restituie în cazul în care se renunță la locul ocupat. 

 Pentru toate programele de studii taxa este de 860 lei, cu excepția programul de studiu Istoria 

și teoria artei unde taxa este de 560 lei 

 Persoanele care doresc să achite taxa integral, beneficiază de o reducere de 5% 

 

Toate persoanele care doresc să plătească taxa/taxele la casieria 

UAD (Bdul 21 Decembrie 1989, nr.90) trebuie să facă acest lucru 

înainte de a depune dosarul în Piața Unirii, nr. 31 

 

 


