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FIŞA DE ÎNSCRIERE Nr .  _______________/________________ 
la concursul de admitere sesiunea IULIE / SEPTEMBRIE  2019 

 
 
 

Nr. 
crt. Datele personale 

1. Numele de familie la naştere  

2. 
Numele de familie actual 
(se completează doar dacă este diferit de 
numele de familie la naștere) 

 

3. Prenumele  

4. Prenumele părinților Tata: Mama: 

5. CNP               

6. Data naşterii anul: luna: ziua: 

7. Locul naşterii Țara: Județul: Localitatea: 

8. Starea civilă: căsătorit(ă)  necăsătorit(ă):   

9. 
Situație socială specială (Se completează numai de persoanele aflate în această situație, pe bază de documente doveditoare.) 
Orfan de un părinte  Orfan de ambii părinți  Provenit din case de copii  Provenit din familie monoparentală  

10. Cetățenia: Etnia: 

11. Domiciliul stabil 

Tara: Județul: Localitatea: 

Strada, nr. bloc, scară, etaj, apartament: 
 

12. Act de identitate C.I. / pașaport 
Seria: Număr: 

Eliberat de: Eliberat la data: Expiră la data: 

13. Date decontact ale candidatului 
Telefon: Telefonul mamei/tatălui: 

adresa e-mail: 

14. 
Candidat care care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi 
(Se completează numai de către persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente 
doveditoare.) 

NU  DA  

15. Studiile preuniversitare 
absolvite, nivel liceu 

Instituţia unde a absolvit: 

Țara: Județul: Localitatea: 

Profilul/Domeniul 

Durata studiilor: 

Anul absolvirii: Forma de învățământ (ZI / SERAL / ID): 

16. 
Datele de identificare ale 
diplomei de bacalaureat / 
adeverinței de absolvire 

Adeverință de absolvire  Seria: Numărul: 

Diplomă de bacalaureat  Seria: Numărul: 

Emisă de: Anul emiterii: 

17. 
Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate) 
Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate DGRIE - acorduri bilaterale/DGIS și CNRED/ Nr./seria act 
de recunoaştere/echivalare (eliberat de DGRIE/ DGIS și CNRED) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Data (Semnătura candidatului) 
 

Verificarea prezentei fișe de înscriere s-a făcut de către: 

_________________________________________ 

 



 
 

Domeniul de studii / Programele de studii universitare de licență pentru care optez (în ordinea preferințelor): 
 

Nr. 
opțiune Domeniul de studii / Programele de studii Nr. 

opțiune Domeniul de studii / Programele de studii 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  

 
În cazul în care nu se poate constitui grupa de studiu pentru specializarea la care am fost declarat ADMIS, sunt de acord să fiu înscris în perioada de 
confirmări, la una din celelalte specializări pentru care am optat, în limita locurilor disponibile. 
 
CRITERII DE ADMITERE: 

Pentru programele de studii: Matematică – informatică; Informatică; Biologie; Ecologia şi protecţia mediului; Fizica mediului 
  Media obținută la examenul de bacalaureat (100%) 
Pentru programele de studii: Educație fizică și sportivă; Sport și performanță motrică 

Probă eliminatorie – joc sportiv (fotbal, baschet, volei, handbal) + Probă de concurs (atletism, gimnastică 
sportivă, înot, karate, judo, culturism, volei, handbal, fotbal, tenis de câmp sau de masă) – (80%) + Media 
examenului de bacalaureat (20%) 

Observații: 
La toate domeniile de studii vor fi declarați admiși cu media 10 și vor urma procedurile standard de înscriere candidații care au 
obținut locul I, II, III sau mențiune la olimpiadele internaționale sau naționale recunoscute de MENCS. 
 

La domeniul Educaţie Fizicǎ şi Sport vor fi declaraţi cu media de admitere 10 candidaţii participaní la Jocurile Olimpice și cei 
clasați pe locurile I-VI la Campionatele Europene și Mondiale – sporturi olimpice (pe baza documentelor justificative în original 
sau copie legalizată).  
 

 

 
În această sesiune mai susţin examen de admitere (Da/Nu) ______________ la Universitatea / Universitățile: 

1  ................................................................................... , programul  ................................................................................................................................  

2  ................................................................................... , programul  ................................................................................................................................  

Am absolvit   / am urmat cursurile  / sunt student  la Facultatea  .................................................................................................................... , 

Universitatea.............................. programul de studii ........................................................................................................................................................... 

în regim subvenționat de la bugetul de stat  cu taxă . Am beneficiat de loc subvenționat de la bugetul de stat .............................. an(i).  

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Subsemnatul(a) ......................................................................................................., CNP ............................................................,  domiciliat(ă) în  

..................................................... str. .......................................................................................... nr. ..............., bl. .................., ap. .........., posesor 
(posesoare) al (a) C.I. seria  ........... nr. ..........................,  eliberat de ......................................................................., declar cele de mai sus pe propria-mi 
răspundere şi mă oblig să respect Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere al Facultăţii de Științe care prevede 
următoarele: 
1. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la buget au obligaţia să confirme locul ocupat prin concurs şi specializarea aleasă. 

În acest scop, vor completa fişa de înscriere în anul I şi vor prezenta actele de studii în original până la data de ______________ 2019, 

inclusiv, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs. 

2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să confirme locul ocupat prin concurs şi specializarea aleasă. În acest scop vor 

completa fişa de înscriere în anul I, vor prezenta actele de studii (în original sau copie legalizată), vor achita prima rată a taxei de şcolarizare 

şi vor încheia contractul de școlarizare cu taxă până la data de ___________ 2019, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs şi dreptul 

de a ocupa ulterior un loc subvenţionat devenit liber.  

Neprezentarea mea în termenul mai sus amintit va fi interpretată ca renunţare la locul ocupat prin concurs şi acceptarea redistribuirii acestuia, conform 

prevederilor legale. 

_______________________________________ 

 
Data (Semnătura candidatului) 

 

Verificarea prezentei fișe de înscriere s-a făcut de către: 

_________________________________________ 


