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Facultatea de Йtiințe Medicale Кi Comportamentale 

FIŞ;ăDEăÎNSCRIEREăLAăCONCURSULăDEăADMITERE  
LA  STUDIIăUNIVERSITAREăăDEăLICENX; –  

FORMAăDEăÎNV;X;MÂNT: IF  
Sesiunea: Iulie 2017            Septembrie 2017 

 
1. Numele deăfamilieălaănaştereăşiăprenumeleăcandidatuluiă(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)..................................................................... Confesiunea religioas<ă…................…………….....  
4. Dataă şiă loculă naşterii:ă ziuaă ….ă lunaă ………………ă anulă …… localitateaă ……………………………ă judeYulă

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

Cod numeric personal:  
5. DomeniiădeălicenY<: 
DomeniulădeălicenY< Specializarea   Opțiuniă 
EducațieăFizic<ă群iăSport EducațieăFizic<ă群iăSportiv< FARA TAXA  
EducațieăFizic<ă群iăSport EducațieăFizic<ă群iăSportiv< CUăTAX;  
Kinetoterapie  Kinetoterapieă群iăMotricitateăSpecial< FARA TAXA  
Kinetoterapie  Kinetoterapieă群iăMotricitateăSpecial< CUăTAX;  

ExprimareaăopYiunilor seăfaceăpeăoăscar<ădeălaă1ălaă4 
 
6. Stareaăcivil<(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 ..................................................................ă Filier<ă ………………………………..ă Profilul/Domeniul 
......................................................................... Programul de studii/specializarea ................................................................Durata 
studiilor ....................... 

Anul absolvirii.............. Formaă deă înv<Y<mânt(zi/seral/FR/ID)............ Datele de identificare ale diplomei: Tipul 
(diplom<ă deă bacalaureată sauă echivalent<ă pentruă candidatulă careă aă absolvită studiiă anterioareă înă str<in<tate) 
..................................................................................... Seria ............ Num<rul ................... Emis<ă de 
......................................................................................................................... Anul emiterii .............. Num<rulăfoiiămatricoleăcareă
însoYeşteăactulădeăstudii.................................. Alte observaYii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în 
str<in<tate):ă Vizarea/Recunoaştereaă diplomeiă prezentate (DPIRP-acorduri bilaterale/CNRED/DirecYiaă cet<Yeniă str<iniă dină
MENCS) ................................................................................ Nr./Serieă actă deă recunoaştere/echivalare (eliberat de 
DPIRP/CNRED) ................................... 

 
INFORMAȚIIăSUPLIMENTARE 

13. Studiile anterioare absolvite: 
13.1.Studiiăuniversitareădeălicenț<:ăXara ............................ Localitatea ........................................ JudeYul ......................... 
DenumireaăinstituYieiădeăînv<Y<mântăsuperior ...................................................................................................................... 
Facultatea.......................................................................................................................Domeniul/Profilul………………………
…………Programulădeăstudii/Specializarea...............................................................TitlulăobYinut …................................. 
Formaădeă înv<Y<mânt(ZI/FR/ID/seral) ................... An începere studii ............... An finalizare studii ............ Nr. de semestre 
finanțateădeălaăbuget ........................ Nr. de semestre cu tax<.................................. 
Anulăabsolviriiă(anăsusținereăexamen finalizare studii)............................. 

                                                 
1 Acoloăundeăesteăcazulă(deăexemplu:ăfamilieămonoparental<) 



Documenteă justificativeă(adeverinY< de absolvire/diplom<ădeă licenț</foaieămatricol</supliment la diploma/adeverinY< din care 
s<ărezulteănum<rulădeăsemestreăînăcareăs-aăbeneficiatădeăfinanYare de la buget/burse)   
Datele de identificare ale actului de studii: Tipul-denumireaă (diplom</diplom<ă deă
licenY</echivalent<)........................................................................................................... 
Seria....................Num<rul...............................Emitentul..................................................... ........................... 
Anulăemiterii....................Suplimentădiplom</Foaiaămatricol<ăcareăînsoYeşteăactulădeăstudii......................... 
..........................................................................Alteă observaYii:ă Vizarea/Recunoaştereaă diplomeiă prezentate (DPIRP-acorduri 
bilaterale/CNRED).............................................................................................. 
Nr./Serieăactădeărecunoaştere/echivalare(eliberatădeăDPIRP/CNRED)........................................................... 
13.2.StudiiăuniversitareădeămasteratăXara..........................Localitatea.................................ăJudeYul................. 
DenumireaăinstituYieiădeăînv<Y<mântăsuperior ...................................................................................................................... 
Facultatea ………………………………………………………........................................................................................... 
Domeniul/Profilul …………………………………………..………………………………… Programul de studii/Specializarea 
..........................................................................TitlulăobYinut .......................................................................................... 
Formaă deă înv<Y<mânt(ZI/FR/ID/seral)...................Ană începereă studii ................ An finalizare studii ............ Nr. de semestre 
finanțateăde la buget ........................ăNr.ădeăsemestreăcuătax<.................................. 
Anul absolvirii (anăsusținereăexamen finalizare studii)............................. 
Documenteă justificativeă(adeverinY< deăabsolvire/diplom<ădeămaster/foaieămatricola/suplimentă laădiploma/adeverinY< din care 
saărezulteănum<rul de semestre in care s-aăbeneficiatădeăfinanYare de la buget/burse)   
Datele de identificare ale actului de studii: Tipul-denumireaă (diplom<ă deă master/diplom<ă deă
echivalent<)........................................................................................................... 
Seria....................Num<rul...............................Emitentul..................................................... ........................... 
Anul emiterii....................Suplimentădiplom</Foaiaămatricol<ăcareăînsoYeşteăactulădeăstudii......................... 
..........................................................................Alteă observaYii:ă Vizarea/Recunoaştereaă diplomeiă prezentate (DPIRP-acorduri 
bilaterale/CNRED)..............................................................................................  
Nr./Serieăactădeărecunoaştere/echivalare(eliberatădeăDPIRP/CNRED).................................................. 
13.3. Sunt student (licenț</master)ăălaăoăaltaăinstituYieădeăînv<ț<mântăsuperior Xaraă.......................................... Localitatea 

...............................ăJudeYul ................................................................ 
DenumireaăinstituYieiădeăînv<Y<mântăsuperior..................................................................................................................... 
Facultatea.........................................................................................................Domeniul………………………………… 
Programul de studii...............................................................anul de studii.............................  
Formaădeăînv<Y<mânt(ZI/FR/ID/seral).....................An începere studii...........................  
Nr.ădeăsemestreăfinanțateădeălaăbuget........................ăNr.ădeăsemestreăcuătax<.................................. 
Documente justificative (adeverințaădeăstudentădinăcareăs<ărezulteăformaădeăfinanțareă群iănr.ădeăsemestreăînăcareăaăbeneficiatădeă
finanțareădeălaăbuget- se depune anual) 
 
14. Media examenului de bacalaureat.............................................. 
15. Candidatăcareăseăîncadreaz<ăînăcategoriaăpersoanelorăcuădizabilit<Yi:ăDocumente.................................................. 
16. Dorescăs<ăm<ăînscriuălaăProgramul de studii psihopedagogice, nivelul 1: Da                Nu    
17. ÎnăsituaYiaăînăcareăvoiăfiădeclaratăadmis,ăoptezăpentru: 

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

  
 
Amăluată laăcunoştinY< Metodologia privind organizarea Кi desfăКurarea concursului de admitere la Facultatea de Йtiințe 
Medicale Кi Comportamentale şiăsuntădeăacordăcuăprelucrareaădatelorăcuăcaracterăpersonal cf. Legii nr. 677/2001. 
Precizeză c<ă amă fostă informată înăprivințaăprevederiloră art.ă 199,ă alin.ă 3ădinăLegea nr. 1/2011 – 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<mânt careăleăofer<. 
Subsemnatul,ădeclarăceleădeămaiăsusăpeăproprieăr<spundere. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DECLARAXIE 
 

 Subsemnatulă …………………………………………….ă CNP ................................................ telefon 
.........………………..,ăcandidat la concursul de admitere la Facultatea de 訓tiințeăMedicaleă群iăComportamentale, în cazul în care 
voi fi admis pe un loc fără taxă, m<ăoblig: 

 s<ăprezintădiplomaădeăbacalaureat sauăechivalent< înăoriginalăpân<ălaădataădeă01.08.2017 ora 1600, în cazul 
în careăamăfostăadmisăiniYial; 

 s<ăprezintădiplomaădeăbacalaureatăînăoriginală pân<ălaădataădeă 02.08.2017, ora 1600 , dac<ăamăfostăadmis în 
urma  redistribuirii; 

 s<ăprezintădiplomaădeăbacalaureatăînăoriginalăăpân<ălaădataădeăă03.08.2017, ora 1600 ,ădac<ăamăfost admis în 
urma  redistribuirii la cerere. 

În cazul în care voi fi admis pe un loc cu taxă m<ăoblig: 
 s< achitălaăcasieriaăuniversit<Yii primaătranş<ădinătaxaăanual<ădeăşcolarizare,ăînăsum<ădeă500 lei şiăs<ăprezintă

diploma de bacalaureat în original sau copieălegalizat<ăşiăadeverinY<ăcareăs<ăatesteăc<ădiplomaădeăbacalaureată
înăoriginalăseăafl<ălaăoăalt<ăfacultate, pân<ălaădataăde 01.08.2017 ora 1600, dac<ăamăfostăadmis iniYial; 

 s<ăachitălaăcasieriaăuniversit<Yiiăprimaătranş<ădinătaxaăanual<ădeăşcolarizare, înăsum<ădeă500 lei şiăs<ăprezintă
diploma de bacalaureat în original sau copieălegalizat<ăşiăadeverinY<ăcareăs<ăatesteăc<ădiplomaădeăbacalaureată
înă originală seă afl<ă laă oă alt<ă facultate, pân<ă laă dataă deă02.08.2017 ora 1600, dac<ă amă fost admis în urma 
redistribuirii;  

 s<ăachitălaăcasieriaăuniversit<Yiiăprimaătranş<ădinătaxaăanual<ădeăşcolarizare,ăînăsum<ădeă500ăleiăşiăs<ăprezintă
diplomaădeăbacalaureatăînăoriginalăsauăcopieălegalizat<ăşiăadeverinY<ăcareăs<ăatesteăc<ădiplomaădeăbacalaureată
înă originală seă afl<ă laă oă alt<ă facultate,ă pân<ă laă dataă deă 03.08.2017 ora 1600,ă dac<ă amă fostă admisă înă urmaă
redistribuirii la cerere.  

AmăluatălaăcunoştinY<ăfaptul c<ăînăcazulăînăcareănuăvoiăîndepliniăcondiYiileăspecificateămaiăsus,ăvoiăfiăeliminatădină
concurs.  

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

 
 
 
 
 
 
Data,          Semn<tura, 
 

................................        ........................................ 


