
 

INSCRIERILE LA FACULTATEA DE MANAGEMENT 

TURISTIC ȘI COMERCIAL DIN TIMISOARA INCEP IN DATA 

DE 15.06.2020 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA PROGRAMELE DE 

LICENȚĂ SI MASTERAT DIN CADRUL FACULTAȚII DE 

MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL TIMIȘOARA, 

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”, 

BUCUREȘTI 

 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA PROGRAMUL DE 

LICENTA- ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI 

SERVICIILOR 

 cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii); 
 diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox;  
 atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru 

candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări; 
 certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini 

sau pentru admiterea la programele cu predare într-o limbă străină);  
 certificatul de naştere – original şi copie xerox;  
 cartea de identitate – original şi copie xerox;  
 certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox ;                
 adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie; 
 patru fotografii tip buletin; 
 chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere; 
 dosar plic.  

 

Taxa de înscriere este de 100 lei 

 



 

 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA PROGRAMUL DE 

MASTERAT- ADMINISTRAREA SI NEGOCIEREA IN AFACERI 

 

 cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii); 
 diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox;  
 diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverinţă de 

promovare a examenului de licentă pentru promoţia 2020 (în cazul 
candidaţilor care doresc să urmeze un al doilea program de licenţă 
sau să se înscrie la un program de masterat); 

 suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox; 
 atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru 

candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări; 
 certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini 

sau pentru admiterea la programele cu predare într-o limbă străină);  
 certificatul de naştere – original şi copie xerox;  
 cartea de identitate – original şi copie xerox;  
 certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox ;                
 adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie; 
 patru fotografii tip buletin; 
 chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere; 
 dosar plic.  

 

 

 

Taxa de înscriere este de 100 lei 

 

 


