
Întrebări frecvente 

1. Î: Cum mă înscriu? 

R: Trimiteți actele necesare pentru licență sau master, în funcție de opțiunea dvs., la 

adresa admitere.transfrontaliera@ugal.ro. Dacă doriți să vă înscrieți la unul dintre 

programele de studii desfășurate la Chișinău sau Comrat, vă puteți depune dosarul la 

adresele indicate mai jos. Dacă nu aveți posibilitatea să ajungeți la aceste adrese, 

așteptăm dosarele dvs. tot online la adresa admitere.transfrontaliera@ugal.ro. 

 

2. Î:Am nevoie de anexa nr. 3 privind apartenența la identitatea culturală română? 

R: Nu, candidații din Republica Moldova nu au nevoie de anexa nr. 3. 

3. Î: Trebuie să fac declarațiile la notar? 

R: Nu, nu este necesar să certificați declarațiile pe propria răspundere la notar, este de 

ajuns să le semnați dvs. 

4. Î: Ce fel de certificat/adeverință medicală trebuie să depun? 

R: Poate fi depusă până la 1 septembrie. Adeverința medicală se eliberează de către 

medicul de familie sau de către medicul şcolar. Din ea trebuie să rezulte că posesorul 

este apt din punct de vedere medical pentru înscrierea la concursul de admitere și că 

nu suferă de afecțiuni respiratorii sau boli contagioase. 

Î: Pot depune dosarul dacă nu am diplomă de bacalaureat? 

R: Doar dacă aveți adeverință că se va elibera până la finele lunii iulie și vă obligați să 

o aduceți în ORIGINAL. 

5. Î: Trebuie să mă înscriu și la Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” dacă doresc să mă 

înscriu la Limbi moderne aplicate la Facultatea Transfrontalieră, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați? 

R: Da, dacă optați pentru Limbi moderne aplicate la Facultatea Transfrontalieră, 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, trebuie să vă înscrieți și la Limba și 

literatura engleză, Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu”. 

 6-11 
iulie 

09:00-
15:00 

Comrat str. Gavrilova, et 1, camera 15 

Limba română - identitate și 
deschidere culturală - 
LRIDC (M) +37368350055 

8-14 
iulie 

09:00-
15:00 Chișinău 

str.A.Doga, 22, USEFS, bloc 
central, sala 122 

Educație fizică și sportivă - 
EFS (L) 

+37369908555 
+37379410058 

8-14 
iulie 

09:00-
15:00 

Chișinău str.A.Doga, 22, USEFS, bloc 
central, sala 129 

Kinetoterapie la domiciliu - 
KD (M) +37369128809 

8-14 
iulie 

09:00-
15:00 

Chișinău str. Ion Creangă 1, bloc 2, cab. 4. 
et.1 

Comunicare instituțională - 
CI (M) +37378383702 

8-14 
iulie 

09:00-
15:00 

Chișinău str.A.Doga, 22, USEFS, bloc 
central, sala 111 

Științe penale și 
criminalistică - SPC (M) +37369230405 

8-14 
iulie 

09:00-
15:00 

Chișinău 

 Str. Doina nr.104, camera 301 

Literatură română și dialog 
pluri-identitar - LRDPPCP 
(M) +37367700774 

mailto:admitere.transfrontaliera@ugal.ro
mailto:admitere.transfrontaliera@ugal.ro


De asemenea, dacă doriți să vă înscrieți la Afaceri internaționale la Facultatea 

Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, trebuie să vă înscrieți și 

la Business și administrare, Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu”. 

Aceste specializări se desfășoară în paralel printr-un parteneriat de colaborare între 

cele două instituții de învățământ, iar diplomele obținute la final sunt diferite. 

6. Î: Pot participa la concursul de admitere dacă am domiciliul în România? 

R: Nu, puteți participa la concursul de admitere pe locurile pentru românii de 

pretutindeni doar dacă nu aveți domiciliul stabil în România. 

7. Î: Pot participa la concursul de admitere chiar dacă nu am cetățenie română? 

R: Da, concursul este deschis pentru români de pretutindeni, moldoveni și români cu 

domiciliul în străinătate. 

 

 


