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Anexa nr. I

FIŞA DE ÎNSCRIERE – ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022
PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DI ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR
Data: ……………………
Vă rugăm să completaţi formularul cu majuscule şi, după caz, să marcaţi cu X varianta corespunzătoare dumneavoastră.
Programul de conversie

profesională
„ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ” - 3 semestre
„ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ” - 4 semestre
„ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR”, 4 semestre
„INFORMATICĂ ECONOMICĂ”, 4 semestre
Chitanţa
nr:…………………./data………………………
I. Date personale ala candidatului
Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere) cu inţiala tatălui
Taxa de înscriere1

Opțiuni

Suma ……………………

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere conform actului doveditor, dacă este cazul)

Prenumele părinţilor

Tata

Mama

CNP
Sexul (M/F)……………………… Data naşterii (zz/ll/aaaa)................................. Locul naşterii: ţara……………….
judeţul……………….. localitatea……………………………… cetăţenia……………...naţioalitatea…………………… starea
civilă…...............................Act de identitate: BI/CI/…… seria….......numărul…......................eliberat de……………………....
data eliberării………………….data expirării………………Domiciliul stabil: ţara……………………………………………...,
judeţul……………………localitatea……………………..strada……………………………nr……………….bl……..sc…….
et…....ap……. cod…………telefon……………………..e-mail………………………..
(Dacă se constată nereguli privind dosarul candidatului, veţi fi contactat de urgenţă de membrii comisiei de admitere
pentru clarificări. În acest scop, sunteţi obligat să menţionaţi date de contact valide şi să răspundeţi solicitărilor comisiei în
termen de 24 de ore.)
Alte date personale ale candidatului
Starea socială specială: provenit din case de copii……..orfan de ambii părinţi….. provenit din plasament familial….
orfan de un părinte…… provenit din familie monoparentală……..situaţie medicală specială………..
II. Date privind pregătirea anterioară a candidatului
II.a. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Instituţia unde a absolvit………………………………………………………………………………………………….
tara………………………localitatea…………………………………..judeţul………………………profilul……………………
specializarea………………………….durata studiilor……………….anul absolvirii…………………..forma de învăţământ.(zi/
seral/FR/ID)………tip act d studii: diplomă de bacalaureat: seria………..numărul…………………emisă de…………………..
data emiterii………………………numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii…………………………………….
Ale observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile în străinătate): act de recunoaştere/echivalare
(eliberat de CNRED): nr…………….seria……………..data echivalării…………………………..
II.b. Studiile universitare absolvite
Anul absolvirii………………….Ţara……………………………….Localitatea…………………………Judeţul…….
……………………………….. Denumirea instituţiei de învăţământ superior…………………………………………………….
…………………………………………………………….Facultatea……………………………………………………………...
Domeniul de licenţă……………………………………………………..Programul de studii/specializarea………………………
………………………..Titlul obţinut……………………………………..forma de învăţământ……… durata studiilor…………
Diploma de licenţă:seria……………nr…………………..emisă de ……………………..data emiterii…………………………..
Numrul sulimentului/foii matricole care însoţeşte actul de studii…………………………………………
Ale observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile în străinătate): act de recunoaştere/echivalare
(eliberat de CNRED): nr…………….seria……………..data echivalării…………………………..
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Pentru un singur dosar, taxa de înscriere şi de studii sunt suportate prin proiectul ROSE.
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III. Criterii specifice facultăţii
Media examenului de licenţă
Media generală a anilor de studiu aferentă studiilor universitare de licență
Media examenului de bacalaureat
IV: Declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice ale declaraţiilor inexacte/false,
următoarele: datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea, am luat cunoştinţă de prevederile
Metodologiei de admitere, taxa de înscriere nu se restituie.
Data…………………….

Semnătura…………………………
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