
 
UNIVERSITATEAă“CONSTANTINăBRÂNCUŞI”ăDIN T ÂRGU JIU 

Facultateaădeă訓tiințeăEconomice 
FIŞ;ăDEăÎNSCRIEREăLAăCONCURSULăDEăADMITERE  

LA  STUDIIăUNIVERSITAREăăDEăLICENX; –  
FORMAăDEăÎNV;X;MÂNT: IF  

Sesiunea: Iulie 2017            Septembrie 2017 
 

1. Numele de familieălaănaştereăşiăprenumeleăcandidatuluiă(cuăiniYialaătat<lui/mamei1) 
 
 

 
(seălas<ăcâteăoăcaset<ăliber<ăîntreănume,ăiniYial<ăşiăprenume) 

2. Numele de familie  actualăşiăprenumeleăcandidatuluiă(cuăiniYialaătat<lui/mamei) 
 
 

 
(seălas<ăcâteăoăcaset<ăliber<ăîntreănume,ăiniYial<ăşiăprenume1) 

 
3. Sexul(F/M)..........Cet<Yenia(Român<,ă cuă domiciliulă înă România/str<in<tate;ă alteă cet<Yenii;ă cet<Yenieă anterioar<ă dac<ă esteă

cazul)..................................................................... Confesiuneaăreligioas<ă…................………………………………..….....  
4. Dataă şiă loculă naşterii:ă ziuaă ….ă lunaă ………………ă anulă …… localitateaă ……………………………ă judeYulă

………….......................………………….ă,ăYara.............................................................codă…………………………..…….. 
 

Cod numeric personal:  
5. DomeniiădeălicenY<: 
DomeniulădeălicenY< Programul de studii OpYiuneă

pentru locuri  
Opțiuniă 

FinanYe FinanYeăşiăb<nci FARA TAXA  
FinanYe FinanYeăşiăb<nci CUăTAX;  
Contabilitate Contabilitateăşiăinformatic<ădeăgestiune FARA TAXA  
Contabilitate Contabilitateăşiăinformatic<ădeăgestiune CUăTAX;  
Management Management FARA TAXA  
Management Management CUăTAX;  
Administrarea afacerilor EconomiaăcomerYului,ăturismuluiăşiăserviciilor FARA TAXA  
Administrarea afacerilor EconomiaăcomerYului,ăturismuluiăşiăserviciilor CUăTAX;  
Cibernetic<ăstatistic<ăşiăinformatic<ăeconomic< Informatic<ăeconomic< FARA TAXA  
Cibernetic<ăstatistic<ăşiăinformatic<ăeconomic< Informatic<ăeconomic< CUăTAX;  

ExprimareaăopYiunilor seăfaceăpeăoăscar<ădeălaă1ălaă10 
 
6. Starea civil< (C<s<torit(<);ăNec<s<torit(<);ăDivorYat(<)/V<duv(<)): .......................................................... 
7. Stareaă social<ă special< (Orfan deă ună p<rinteă sauă deă ambiiă p<rinYi/provenit din case de copii/provenit din familie 

monoparental<): ......................................................................................................................................................................... 
8.  Etnia .......................................................................................................................................................................................... 
9. Domiciliul stabil:ăLocalitateaă……………...………………...…JudeYulă………….…………………Xara.............................. 

codul………….Str.....……………………............................................nr.……bl.……sc.……et……....ap .……………...… 
sector..............Tel.………………….………................Adresa de e-mail ................................................................................. 

10. Actul de identitate: Seria...........Num<rul........................Eliberat de .........................................................................................  
Dataăeliber<rii ......................................... Perioada de valabilitate ............................................................................................ 

11. Numele,ă prenumeleă şiă adresaă p<rinYiloră (susYin<toriloră legali)ă ………………………………………….ă
………………………………………………………………………………………………………………….……ă……….. 

12. Studiileăpreuniversitareăabsolvite,ănivelăliceu:ăInstituYiaăundeăaăabsolvit ................................................................................. 
................................................................................. Xara ............................... Localitatea ............................................................... 
JudeYul .......................... Profilul/Domeniul ................................................................. Durata studiilor ......................................... 
Anul absolvirii .............. Formaădeăînv<Y<mânt(zi/seral/FR/ID) ............ Datele de identificare ale diplomei:ăTipulă(diplom<ădeă
bacalaureată sauă echivalent<ă pentruă candidatulă careă aă absolvită studiiă anterioareă înă str<in<tate) .........................................  
Seria.......... Num<rul ......................... Emis<ă de ....................................................................................................................... 
Anul emiterii .............. Num<rulă foiiă matricoleă careă însoYeşteă actulă deă studii .................................. Alte observaYii (pentru 
cazurileă înă careă candidatulă aă absolvită studiiă anterioareă înă str<in<tate):ă Vizarea/Recunoaştereaă diplomeiă prezentate (DPIRP-
acorduri bilaterale/CNRED/DirecYiaăcet<Yeniă str<iniădinăMENCS) ................................................................................ Nr./Serie 
actădeărecunoaştere/echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) ................................... 

                                                 
1 Acoloăundeăesteăcazulă(deăexemplu:ăfamilieămonoparental<) 



INFORMA軍IIăSUPLIMENTARE 
13. Alte studii universitare absolvite:ăXara .................................. Localitatea ......................................... JudeYul .......................... 
DenumireaăinstituYieiădeăînv<Y<mântăsuperior ................................................................................................................................... 
Facultatea .......................................................................... Domeniul/Profilul ………………................………………………..... 
Programul de studii/Specializarea .............................................................................. TitlulăobYinut ............................................... 
Formaădeăînv<Y<mânt(ZI/FR/ID/seral ................... FormaădeăfinanYareăaăstudiilor(buget/tax<) .............., durata studiilor în regim 
bugetată(num<răaniăsauănum<răsemestre) .........................,ănum<răsemestreăînăcareăs-aăbeneficiatădeăburs<ădeălaăbuget .................. 
Anul absolvirii .......... Datele de identificare ale actului de studii: Tipul-denumire (diplom</diplom<ădeă licenY</ echivalent</ 
diplom<ă deă master)  .............................................................................. Seria ........ Num<rul ............................... Emitentul 
................................................................................ Anul emiterii ............ Suplimentă diplom</Foaiaă matricol<ă careă însoYeşteă
actul de studii ............................................................................. Alteă observaYii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit 
studiiăanterioareăînăstr<in<tate):ăVizarea/Recunoaştereaădiplomeiăprezentate (DPIRP-acorduri bilaterale/ CNRED) ................................. 
Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED)............................................................................................ 
14. Media examenului de bacalaureat.............................................. 
15. Sunt student laă (instituYiaă deă înv<Y<mântă superior, facultatea,ă cuă tax</f<r<ă tax<,ă nr.ă semestrelor) 

……………………………………………………………………………………………………………………....................
.................................................................................................................................................................................................... 

16. Candidatăcareăseăîncadreaz<ăînăcategoriaăpersoanelorăcuădizabilit<Yi:ăDocumente.................................................. 
17. Dorescăs<ăm<ăînscriuălaăProgramul de studii psihopedagogice, nivelul 1: Da                Nu    
18. ÎnăsituaYiaăînăcareăvoiăfiădeclaratăadmis,ăoptezăpentru: 

Cazare:   Da                    Nu  
Limbaăenglez<:   Da                    Nu  
Limba francez<:  Da                    Nu  

 
     AmăluatălaăcunoştinY< Metodologia privind organizarea Кi desfăКurarea concursului de admitere la Facultatea de Йtiințe 
Economice şiăsuntădeăacordăcuăprelucrareaădatelorăcuăcaracterăpersonal cf. Legii nr. 677/2001. 
Precizeză c<ă amă fostă informată înăprivințaăprevederiloră art.ă 199,ă alin.ă 3ădinăLegeaă nr.ă 1/2011ă – Legeaă educațieiă naționale,ă cuă
modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare,ă referitoareă laă faptulă c<ă o persoan<ă poateă fiă admis<ă şiă înmatriculat<ă caă studentă
concomitentălaăcelămultădou<ăprogrameădeăstudii,ăindiferentădeăinstituYiileădeăînv<Y<mântăcareăleăofer<. 

Subsemnatul/a,ădeclarăceleădeămaiăsusăpeăproprieăr<spundere. 
 

Dataă……………………..      Semn<turaă………………… 
 

DECLARAXIE 
 

 Subsemnatul/a …………………………………………….ă CNP ................................................ telefon 
.........………………..,ăcandidatălaăconcursulădeăadmitereălaăFacultateaădeă訓tiințeăEconomice, în cazul în care voi fi admis pe un 
loc fără taxă, m<ăoblig: 

 s<ăprezintădiplomaădeăbacalaureat sau diploma echivalent< cuăaceastaăîmpreun<ăcuăfoaiaămatricol<, în original 
pân<ălaădataăde 31.07.2017 ora 1700, în cazul în care am fost admisăiniYial; 

 s<ăprezintădiplomaădeăbacalaureatăsauădiploma echivalent< cuăaceastaăîmpreun<ăcuăfoaiaămatricol<, în original  
pân<ălaădataădeă 01.08.2017, ora 1700 , dac<ăamăfostăadmis în urma  redistribuirii . 

 s<ăprezintădiplomaădeăbacalaureatăsauădiploma echivalent< cuăaceastaăîmpreun<ăcuăfoaiaămatricol<, în original  
pân<ălaădataădeăă02.08.2017, ora 1700 ,ădac<ăamăfost admis în urma  redistribuirii finale . 

În cazul în care voi fi admis pe un loc cu taxă m<ăoblig: 
 s<ăachitălaăcasieriaăuniversit<Yiiăprimaătranş<ădinătaxaăanual<ădeăşcolarizare,ăînăsum<ădeă350ăleiăşiăs<ăprezintă

diploma de bacalaureat sau diploma echivalent< cuăaceastaăîmpreun<ăcuăfoaiaămatricol<,ăînăoriginalăsauăcopie 
legalizat<ăşiăadeverinY<ăcareăs<ăatesteăc<ădiplomaădeăbacalaureatăînăoriginalăseăafl<ălaăoăalt<ăfacultate,ăpân<ălaă
data de 31.07.2017 ora 1700,ădac<ăamăfostăadmisăiniYial; 

 s< achit la casieriaăuniversit<Yii primaătranş<ădinătaxaăanual<ădeăşcolarizare,ăînăsum<ădeă350 lei şiăs<ăprezintă
diploma de bacalaureat sau diploma echivalent< cuăaceastaăîmpreun<ăcuăfoaiaămatricol<, în original sau copie 
legalizat<ăşiăadeverinY<ăcareăs<ăatesteăc<ădiplomaădeăbacalaureatăînăoriginalăseăafl<ălaăoăalt<ăfacultate, pân<ălaă
data de 01.08.2017 ora 1700, dac<ăamăfostăadmis în urma redistribuirii ; 

 s<ăachitălaăcasieriaăuniversit<Yiiăprimaătranş<ădinătaxaăanual<ădeăşcolarizare,ăînăsum<ădeă350 lei şiăs<ăprezintă
diploma de bacalaureat sau diploma echivalent< cuăaceastaăîmpreun<ăcuăfoaiaămatricol<,ăînăoriginalăsau copie 
legalizat<ăşiăadeverinY<ăcareăs<ăatesteăc<ădiplomaădeăbacalaureatăînăoriginalăseăafl<ălaăoăalt<ăfacultate, pân<ălaă
data de 02.08.2017 ora 1700, dac<ăamăfost admis în urma redistribuirii finale . 

 
AmăluatălaăcunoştinY<ăfaptul c<ăînăcazulăînăcareănuăvoiăîndepliniăcondiYiileăspecificateămaiăsus,ăvoiăfiăeliminatădină

concurs. Deăasemenea,ădeclarăpeăproprieăr<spundereăc<ăamădepusăunăsingurădosarălaăFacultateaădeăȘtiin郡eăEconomice, 
nivelălicen郡<. 

ÎnăsituaYiaăînăcareădup<ăceleădou<ăsesiuniădeăconcursădeăadmitere,ănuăseăcompleteaz<ănum<rulăminimădeălocuriă
necesar constituiriiăuneiăformaYiuniădeăstudiu,ăsuntădeăacordăs<ăfiuătransferatălaăoăalt<ăspecializare pentru care am optat 
înăfişaădeăînscriere,ăcuăp<strareaăregimuluiădeălocă(bugetat/cuătax<). 

 
Dataă……………………..      Semn<turaă………………… 


