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Sesiunea: Iulie 2017            Septembrie 2017 

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

 
 

 

(seălas<ăcâteăoăcaset<ăliber<ăîntreănume,ăiniYial<ăşiăprenume) 
2. Numeleădeăfamilieăăactualăşiăprenumeleăcandidatuluiă(cuăiniYialaătat<lui/mamei) 
 
 

 

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

3. Sexul(F/M) .......... Cet<Yenia (Român<,ăcuădomiciliulăînăRomânia/str<in<tate;ăalteăcet<Yenii;ăcet<Yenieăanterioar<ă
dac<ăesteăcazul) ..................................................................... Confesiuneaăreligioas<ă…................…………….....ă 

4. Dataă şiă loculă naşterii:ă ziuaă………ălunaă………………ăanulă………..ă localitateaă……………………………ă
judeYulă………….......................………………….ă,ăYara ........................................................... codă…………….. 

 

Cod numeric personal:  

 

5. Domeniul de master:_________________________________________________________ 

 
Programul de studii OpYiuneăpentruălocuri Opțiuniă 

 
FARA TAXA  
CUăTAX;  

ExprimareaăopYiunilor seăfaceăpeăoăscar<ădeălaă1ălaă2 
 

6. Stareaăcivil< (C<s<torit(<);ăNec<s<torit(<); DivorYat(<)/V<duv(<)): ............................................................ 
7. Stareaăsocial<ăspecial<ă(Orfanădeăunăp<rinteăsauădeăambiiăp<rinYi/provenitădinăcaseădeăcopii/provenitădinăfamilieă

monoparental<): .................................................................................................................................... 
8. Etniaă……………………………............................................................................................................. 
9. Domiciliulăstabil:ăLocalitateaă……………...……… JudeYulă………….…………………Xara ............................. 

Codul …………. Str .....……………………..................................... nr .…… blă.……ăscă.……ăetă….. ap .…… 
Sector ..............Tel .………………….………................ Adresa de e-mail ................................................. 

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

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

12. Studiileăuniversitareăabsolvite: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 (num<rădeă aniă sauănum<rădeă semestre,ă dup<ă caz) ..................... Anul absolvirii .......... Datele de 
identificare ale actului de studii: Tipul-denumire (diplom</diplom<ă deă licenY</echivalent</diplom<ă deă master)ă
..........................................................  Seria ..... Num<rulă ..................ă Emitentul ............................. 
.............................. Anul emiterii ......... Suplimentădiplom</Foaiaămatricol<ăcareăînsoYeşteăactul de studii ................. 
................................................... Alteă observaYiiă (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în 
str<in<tate):ăVizarea/Recunoaştereaădiplomeiăprezentate (DPIRP-acorduri bilaterale/CNRED) ............................................... 
Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) ............................................................ 
13. Suntămasterandăînăanulă……ălaă(instituYiaădeăînv<Y<mântăsuperior,ăfacultatea,ăcuătax</f<r<ătax<,ănr.ăsemestrelor)ă

……………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................................... 
群iăamăurmată.............ăsemestreăînăregimăbugetat. 

                                                 
1 Acoloăundeăesteăcazulă(deăexemplu:ăfamilieămonoparental<) 



14. Amă maiă absolvită cursuriă deă masteră laă (instituYiaă deă înv<Y<mântă superior,ă facultatea,ă cuă tax</f<r<ă tax<,ă nr.ă
semestrelor)ă ………….………………………………………………………………………………………ă
…………………………….......................................................................................................................................  
群iăamăurmată............. semestre în regim bugetat. 

15. Media examenului de finalizare a studiilor de licenY<............................................................................. 
16. Candidatăcareăseăîncadreaz<ăînăcategoriaăpersoanelorăcuădizabilit<Yi:ăDocumente.................................................. 
 

17. Dorescăs<ăm<ăînscriuălaăProgramul de studii psihopedagogice, nivelul 2: Da                Nu  
 
     AmăluatălaăcunoştinY< Metodologia privind organizarea Кi desfăКurarea concursului de admitere la Facultatea de Йtiințe 
Economice şiăsuntădeăacordăcuăprelucrareaădatelorăcuăcaracterăpersonalăcf.ăLegiiănr.ă677/2001. 
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 CNPă ................................................ă telefonă
.........………………..,ăcandidatălaăconcursulădeăadmitereălaăFacultateaădeă訓tiințeăEconomice, în cazul în care voi fi admis pe un 
loc fără taxă,ăm<ăoblig: 

 s<ăprezintădiplomaădeălicenY< sauăechivalent<ăînăoriginal,ăînsoYit<ădeăsuplimentulădeădiplom</foaieămatricol< 
pân<ălaădataăde 31.07.2017 ora 1700, în cazul în care am fost admisăiniYial; 

 s<ăprezintădiplomaădeă licenY< sauăechivalent<ăînăoriginal,ăînsoYit<ădeăsuplimentulădeădiplom</foaieămatricol< 
pân<ălaădataădeăă01.08.2017, ora 1700 ,ădac<ăamăfostăadmis în urma  redistribuirii . 

 s<ăprezintădiplomaădeălicenY< sauăechivalent<ăînăoriginal,ăînsoYit<ădeăsuplimentulădeădiplom</foaieămatricol< 
pân<ălaădataădeăă02.08.2017, ora 1700 ,ădac<ăamăfostăadmis în urma  redistribuirii finale . 

 
În cazul în care voi fi admis pe un loc cu taxă m<ăoblig: 

 s<ăachitălaăcasieriaăuniversit<Yiiăprimaătranş<ădinătaxaăanual<ădeăşcolarizare,ăînă sum<ădeă350ăleiăşiăs<ăprezintă
diploma de licenY< în original,ă însoYit<ă deă suplimentulă deă diplom</foaieă matricol< sauă copieă legalizat<ă şiă
adeverinY<ă eliberat<ă deă facultateaă laă careă seă afl<ă originalul,ă pentruă candidaYiiă careă intenYioneaz<ă s<ă urmezeă
dou<ăspecializ<riăînăacelaşiătimp,ăpân<ălaădataădeă31.07.2017 ora 1700,ădac<ăamăfostăadmisăiniYial; 

 s<ăachitălaăcasieriaăuniversit<Yiiăprimaătranş<ădinătaxaăanual<ădeăşcolarizare,ăînăsum<ădeă350ăleiăşiăs<ăprezintă
diploma de licenY< în original,ă însoYit<ă deă suplimentulă deă diplom</foaieă matricol< sauă copieă legalizat<ă şiă
adeverinY<ă eliberat<ă deă facultateaă laă careă seă afl<ă originalul,ă pentruă candidaYiiă careă intenYioneaz<ă s<ă urmezeă
dou<ă specializ<riă înă acelaşiă timp,ă pân<ă laă dataă deă 01.08.2017 ora 1700,ă dac<ă amă fostă admis în urma 
redistribuirii ; 

 s<ăachitălaăcasieriaăuniversit<Yiiăprimaătranş<ădinătaxaăanual<ădeăşcolarizare,ăînăsum<ădeă350ăleiăşiăs<ăprezintă
diploma de licenY< în original,ă însoYit<ă deă suplimentulă deă diplom</foaieă matricol< sauă copieă legalizat<ă şiă
adeverinY<ăeliberat<ă deă facultateaă laă careă seă afl<ă originalul,ă pentruă candidaYiiă careă intenYioneaz<ă s<ă urmezeă
dou<ă specializ<riă înă acelaşiă timp,ă pân<ă laă dataă deă 02.08.2017 ora 1700,ă dac<ă amă fostă admis în urma 
redistribuirii finale .  

 
AmăluatălaăcunoştinY<ăfaptulăc<ăîn cazulăînăcareănuăvoiăîndepliniăcondiYiileăspecificateămaiăsus,ăvoiăfiăeliminatădină

concurs.ăDeăasemenea,ădeclarăpeăproprieăr<spundereăc<ăamădepusăunăsingurădosarălaăFacultateaădeăȘtiințeăEconomice, 
nivel masterat. 

ÎnăsituaYiaăînăcareădup<ăceleădou<ăsesiuniădeăconcursădeăadmitere,ănuăseăcompleteaz<ănum<rulăminimădeălocuriă
necesar constituiriiăuneiăformaYiuniădeăstudiu, sunt deăacordăs<ăfiuătransferatălaăurm<toarele specializ<ri,ăcuăp<strareaă
regimuluiădeălocă(bugetat/cuătax<): 

1_______________________________________________________________________________ 
 
2_______________________________________________________________________________ 
 
3_______________________________________________________________________________ 
 
 

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


