UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU

Facultatea de Științe Economice
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: IF
Sesiunea: IULIE 2021
1.

Numele de familie la naştere şi prenumele candidatului (cu iniţiala tatălui/mamei1)2

2.

Numele de familie actual şi prenumele candidatului (cu iniţiala tatălui/mamei)

3.

Sexul(F/M)….......Cetăţenia (Română, cu domiciliul în România/străinătate; alte cetăţenii; cetăţenie anterioară dacă este cazul)
….................................................................. Confesiunea religioasă …….............…………………………..
Data şi locul naşterii: ziua …. Luna ……………… anul …… localitatea …………………………… judeţul
……………....................…………………., ţara…..........................................................cod …………………………..

4.

5.

Cod numeric personal:
Domenii de licenţă:

Opţiune pentru Opțiuni
locuri
Administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
FARA TAXA*
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune
FARA TAXA*
Finanţe
Finanţe şi bănci
FARA TAXA*
Management
Management
FARA TAXA*
Administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
FARA TAXA
Administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
CU TAXĂ
Administrarea afacerilor
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
RROM**
Cibernetică statistică şi informatică economică
Informatică economică
FARA TAXA
Cibernetică statistică şi informatică economică
Informatică economică
CU TAXĂ
Cibernetică statistică şi informatică economică
Informatică economică
RROM**
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune
FARA TAXA
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune
CU TAXĂ
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune
RROM**
Finanţe
Finanţe şi bănci
FARA TAXA
Finanţe
Finanţe şi bănci
CU TAXĂ
Finanţe
Finanţe şi bănci
RROM**
Management
Management
FARA TAXA
Management
Management
CU TAXĂ
Management
Management
RROM**
* locurile speciale alocate de MEN absolvenţilor care au absolvit un liceu situat în mediul rural. Acești absolvenți pot să candideze prioritar pe
locurile bugetate special alocate de MEN şi/sau secundar, pe celelalte locuri bugetate şi cu taxă.
** locurile speciale alocate absolvenţilor de etnie rromă.
Exprimarea opţiunilor se face pe o scară de la 1 la 10
Domeniul de licenţă

Programul de studii

Starea civilă (Căsătorit(ă); Necăsătorit(ă); Divorţat(ă)/Văduv(ă)): ..........................................................
Starea socială specială (Orfan de un părinte sau de ambii părinţi/provenit din case de copii/provenit din familie monoparentală):
.........................................................................................................................................................................
8.
Etnia ..................................................................................................................................................................... ............
9. Domiciliul stabil: Localitatea ……………...………………...… Judeţul ………….…………… Ţara............................. codul………….
Str.....……………………..................................
.nr
.……bl
.……sc.
……et
……....
ap
……
sector..............
Tel.………………….………................ Adresa de e-mail .................................................................................
10. Actul de identitate: Seria...........Numărul........................Eliberat de .....................................................
Data eliberării ......................................... Perioada de valabilitate ............................................................................................
11. Studiile
preuniversitare
absolvite,
nivel
liceu:
Instituţia
unde
a
absolvit
................................................................................................................................................................. Ţara ............................... Localitatea
...............................................................
Judeţul .......................... Mediu (urban/rural) ………………………
Profilul/Domeniul
................................................................. Durata studiilor ......................................... Anul absolvirii .............. Forma de
învăţământ(zi/seral/FR/ID) ............ Datele de identificare ale diplomei: Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care
a absolvit studii anterioare în străinătate) .........................................
Seria.......... Numărul ......................... Emisă de
....................................................................................................................... Anul emiterii .............. Numărul foii matricole care însoţeşte actul
de studii .................................. Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate):
Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP-acorduri bilaterale/CNRED/Direcţia cetăţeni străini din MENCS)
................................................................................ Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED)
6.
7.

1
2

Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală)
(se lasă câte o casetă liberă între nume, iniţială şi prenume)

...................................
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
12. Alte studii universitare absolvite: Ţara .................................. Localitatea ......................................... Judeţul ..........................
Denumirea instituţiei de învăţământ superior ................................................................................................................................... Facultatea
.......................................................................... Domeniul/Profilul ………………................……………………….....
Programul de studii/Specializarea .............................................................................. Titlul obţinut ...............................................
Forma de învăţământ(ZI/FR/ID/seral ................... Forma de finanţare a studiilor(buget/taxă) .............., durata studiilor în regim bugetat (număr ani
sau număr semestre) ........................., număr semestre în care s-a beneficiat de bursă de la buget ..................
Anul absolvirii .......... Datele de identificare ale actului de studii: Tipul-denumire (diplomă/diplomă de licenţă/ echivalentă/ diplomă de master)
..............................................................................
Seria
........
Numărul
...............................
Emitentul
................................................................................ Anul emiterii ............ Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii
............................................................................. Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate):
Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP-acorduri bilaterale/ CNRED) .................................
Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED)............................................................................................
13. Media examenului de bacalaureat ..............................................
14. Sunt
student
la
(instituţia
de
învăţământ
superior,
facultatea,
cu
taxă/fără
taxă,
nr.
semestrelor)
……………………………………………………………………………………………………………………....................Candidat care se
încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi: Documente..................................................
15. Doresc să mă înscriu la Programul de studii psihopedagogice, nivelul 1: Da
Nu
16. În situaţia în care voi fi declarat admis, optez pentru:
Cazare:
Da
Nu
Limba engleză:
Da
Nu
Limba franceză:
Da
Nu
Am luat la cunoştinţă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Facultatea de Științe Economice şi sunt de acord cu
prelucrarea datelor cu caracter personal cf. Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018.

Precizez că am fost informat în privința prevederilor art. 199, alin. 3 din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la faptul că o persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de
studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Subsemnatul/a, declar cele de mai sus pe proprie răspundere.
Data ……………………..
Semnătura …………………
DECLARAŢIE
Subsemnatul/a ……………………………………………. CNP ................................................ telefon .........……………….., candidat
la concursul de admitere la Facultatea de Științe Economice, în cazul în care voi fi admis pe un loc fără taxă, mă oblig:
 să prezint diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta împreună cu foaia matricolă, în original si sa achit taxa de
confirmare in cuantum de 200 lei până la data de 27.07.2021 ora 1700, în cazul în care am fost admis iniţial;
 să prezint diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta împreună cu foaia matricolă, în original si sa achit taxa de
confirmare in cuantum de 200 lei până la data de 27.07.2021, ora 1700 , dacă am fost admis în urma primei redistribuirii.
 să prezint diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta împreună cu foaia matricolă, în original si sa achit taxa de
confirmare in cuantum de 200 lei până la data de 30.07.2021, ora 1700 , dacă am fost admis în urma redistribuirii finale.
În cazul în care voi fi admis pe un loc cu taxă mă oblig:
 să achit taxa de confirmare in cuantum de 200 lei, prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 150 lei şi să prezint
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta împreună cu foaia matricolă, în original sau copie legalizată, până la
data de 27.07.2021 ora 1700, dacă am fost admis iniţial;
 să achit taxa de confirmare in cuantum de 200 lei, prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 150 lei şi să prezint
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta împreună cu foaia matricolă, în original sau copie legalizată, până la
data de 27.06.2021 ora 1700, dacă am fost admis în urma redistribuirii;
 să achit taxa de confirmare in cuantum de 200 lei, prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 150 lei şi să prezint
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta împreună cu foaia matricolă, în original sau copie legalizată, până la
data de 30.07.2021 ora 1700, dacă am fost admis în urma redistribuirii finale.
Taxele de mai sus se pot achita la casieria universităţii sau online în contul universităţii.
Am luat la cunoştinţă faptul că în cazul în care nu voi îndeplini condiţiile specificate mai sus, voi fi eliminat din concurs.
În situaţia în care după cele două sesiuni de concurs de admitere, nu se completează numărul minim de locuri necesar
constituirii unei formaţiuni de studiu, sunt de acord să fiu transferat la o altă specializare pentru care am optat în fişa de înscriere, cu
păstrarea regimului de loc (bugetat/cu taxă).
Data ……………………..

Semnătura …………………

Subsemnatul/a, ______________________________________________ (prenumele) _____________________________ (numele anterior)
_____________________________cu
domiciliul
în
________________________________judeţul
(sectorul)
___________________
str.
______________________________ nr. ______, bl. ___, ap. ___, posesor al actului de identitate seria ________ nr. _______________ ,

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| în calitate de candidat la admitere pentru programele de studiu organizate de Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din
Târgu-Jiu, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană,
respectiv Regulamentul (UE) 679/2016 privind Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de către instituţia publică de învăţământ superior şi de către orice
alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. Conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea
la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter
personal, inclusiv acelea cu funcţie de identificare şi cele referitoare la situaţia şcolară, pe întreaga perioadă de admitere și desfășurare a unui ciclu de învățământ.
CNP

Dată: _________________

Semnătură:______________

