
UNIVERSITATEAă“CONSTANTINăBRÂNCUŞI”ăDIN TG-JIU 
Facultatea de Inginerie şiăDezvoltareăDurabil< 

FIŞ;ăDEăÎNSCRIEREăLAăCONCURSULăDEăADMITERE LA  
STUDIIăUNIVERSITAREăăDEăLICENX; 

- Sesiunea Iulie 2017 - 
 

1. Numele de familie la naştere şi prenumele candidatului (cu iniYiala tatălui/mamei-acolo unde este 
cazul) 

 
 

(se lasă câte o casetă liberă între nume, iniYială şi prenume) 
2. Numele de familie  actual şi prenumele candidatului (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, 

dacă este cazul, conform actului doveditor) cu iniYiala tatălui/mamei–acolo unde este cazul) 
 
 

(se lasă câte o casetă liberă între nume, iniYială şi prenume) 
 

3. Sexul(F/M)..........CetăYenia (Română, cu domiciliul în România/străinătate); alte cetăYenii; cetăYenie 
anterioară dacă este cazul)...................................................... Confesiunea religioasă ………………..... 

4. Data şi locul naşterii: ziua ……… luna ……………… anul ……….. localitatea …………………… 
judeYul/Yara.…………...……………………………., cod……………, Yara de origine (pentru  
candida郡ii străini)............................................... 

 

Cod numeric personal:  
 

5. Domenii de licenYă 
DomeniulădeălicenY< Programul de studii  OpYiuni 

Inginerie Energetică Managementul Energiei F;R;ăTAX;  

Inginerie Energetică Managementul Energiei CUăTAX;  

Ingineria Sistemelor Automatică şi Informatică aplicată F;R;ăTAX;  

Ingineria Sistemelor Automatică şi Informatică aplicată CUăTAX;  

Inginerie 群i management 
în agricultură 群i 
dezvoltare rurală 

Inginerie şi management în alimenta郡ie 
publică 群i agroturism 

F;R;ăTAX;  

Inginerie 群i management 
în agricultură 群i 
dezvoltare rurală 

Inginerie şi management în alimenta郡ie 
publică 群i agroturism 

CUăTAX;  

Inginerie Industrială Tehnologia construcYiilor de maşini F;R;ăTAX;  

Inginerie Industrială Tehnologia construcYiilor de maşini  CUăTAX;  

訓tiin郡e inginere群ti aplicate Inginerie medicală F;R;ăTAX;  

訓tiin郡e inginere群ti aplicate Inginerie medicală CUăTAX;  
 

 

6. Starea civilă (Căsătorit(ă); Necăsătorit(ă); DivorYat(ă); Văduv(ă)):.......................................................... 
7. Starea socială specială (Orfan(de un părinte sau de ambii părinYi)/provenit din case de copii/provenit 

din familie monoparentală):....................................................................................................................... 
8.  Etnia.......................................................................................................................................................... 
9. Domiciliul stabil: 軍ara.........................................JudeYul…………………….…………….……………. 

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

Exprimarea 
opYiunilorăseă

face pe o 
scar<ădeălaă1ă

la 10 
 



 

10. Actul de identitate/ Documentul de călătorie (act de identitate pentru cetă郡eni UE sau SEE sau 
pa群aport pentru state ter郡e:                         
Seria..................Numărul.....................................................Eliberat................................................Data 
eliberării.........................................Perioada de valabilitate...................................................................... 

11. Numele, prenumele şi adresa părinYilor (susYinătorilor legali) …………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………  

12. Studiile preuniversitare  absolvite, nivel liceu: InstituYia unde a absolvit................................................. 
.................................................................................Xara...............................Localitatea................................ 
JudeYul..........................Profilul/Domeniul......................................................................Durata studiilor....... 
..................Anul absolvirii.........................Forma de învăYământ(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 însoYeşte actul de 
studii...................................................Alte observaYii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii 
anterioare în străinătate): Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP-acorduri 
bilaterale/CNRED/DirecYia cetăYeni străini din MENCS)............................................................................... 
...............................Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED)........................... 
......................................................................................................................................................................... 

 
INFORMAXIIăSUPLIMENTARE 

 
13. Studiile anterioare absolvite: 
13.1.Studii universitare de licen郡ă: Xara..........................Localitatea..................................JudeYul................. 
Denumirea instituYiei de învăYământ superior.................................................................................................. 
Facultatea........................................................................Domeniul/Profilul…………………………………
Programul de studii/Specializarea...............................................................Titlul obYinut............................... 
Forma de învăYământ(ZI/FR/ID/seral)...................An începere studii...............An finalizare studii............ 
Nr. de semestre finan郡ate de la buget........................ Nr. de semestre cu taxă.................................. 
Anul absolvirii (an sus郡inere examen finalizare studii)............................. 
Documente justificative (adeverinta de absolvire/diplomă de licen郡ă/foaie matricola/supliment la 
diploma/adeverinta din care sa rezulte numarul de semestre in care s-a beneficiat de finantare de la 
buget/burse)   
Datele de identificare ale actului de studii: Tipul-denumirea (diplomă/diplomă de 
licenYă/echivalentă/diplomă de master)........................................................................................................... 
Seria....................Numărul...............................Emitentul................................................................................ 
Anul emiterii....................Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoYeşte actul de studii......................... 
..........................................................................Alte observaYii: Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate 
(DPIRP-acorduri bilaterale/CNRED).............................................................................................. 
Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare(eliberat de DPIRP/CNRED)........................................................... 
13.2.Studii universitare de masterat Xara..........................Localitatea................................. 
JudeYul................. 
Denumirea instituYiei de învăYământ superior.................................................................................................. 
Facultatea........................................................................Domeniul/Profilul…………………………………
Programul de studii/Specializarea...............................................................Titlul obYinut............................... 
Forma de învăYământ(ZI/FR/ID/seral)...................An începere studii...............An finalizare studii............ 
Nr. de semestre finan郡ate de la buget........................ Nr. de semestre cu taxă.................................. 
Anul absolvirii (an sus郡inere examen finalizare studii)............................. 



Documente justificative (adeverinta de absolvire/diplomă de master/foaie matricola/supliment la 
diploma/adeverinta din care sa rezulte numarul de semestre in care s-a beneficiat de finantare de la 
buget/burse)   
Datele de identificare ale actului de studii: Tipul-denumirea (diplomă de master/diplomă de 
echivalentă)........................................................................................................... 
Seria....................Numărul...............................Emitentul................................................................................ 
Anul emiterii....................Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoYeşte actul de studii......................... 
..........................................................................Alte observaYii: Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate 
(DPIRP-acorduri bilaterale/CNRED).............................................................................................. 
Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare(eliberat de DPIRP/CNRED).................................................. 
13.3. Sunt student (licen郡ă/master)  la o alta institutie de învă郡ământ superior Xara.......................... 

Localitatea............................. JudeYul............... 
Denumirea instituYiei de învăYământ superior.................................................................................................. 
Facultatea........................................................................Domeniul………………………………… 
Programul de studii...............................................................anul de studii............................. 
Forma de învăYământ(ZI/FR/ID/seral)...................An începere studii...........................  
Nr. de semestre finan郡ate de la buget........................ Nr. de semestre cu taxă.................................. 
Documente justificative (adeverinta de student din care să rezulte forma de finan郡are 群i nr. de semestre în 
care a beneficiat de finan郡are de la buget- se depune anual) 
14. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităYi: da/nu 

Documente............................................................................................................................................... 
15. În situaYia în care voi fi declarat admis, optez pentru: 

Cazare:   Da    Nu  
Limbaăenglez<:   Da    Nu  
Limbaăfrancez<:  Da    Nu  

 
Am luat la cunoștinț< prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat în cadrul Facultăţii de Inginerie şi 
Dezvoltare Durabilă pentru anul universitar 2017-2018  şiăsuntădeăacordăcuăprelucrareaădateloră
cu caracter personal. 
Precizeză c<ă amă fostă informată înăprivințaăprevederiloră art. 199, alin. 3 din Legea nr. 1/2011 – 
Legeaăeducațieiănaționale,ă cuămodific<rileă șiă complet<rileăulterioare,ă referitoareă laă faptulă c<ăo 
persoan<ăpoateăfiăadmis<ăşiăînmatriculat<ăcaăstudentăconcomitentălaăcelămultădou<ăprogrameădeă
studii,ăindiferentădeăinstituYiileădeăînv<Y<mântăcareăleăofer<. 
 
Subsemnatul, declar cele de mai sus pe proprie r<spundere. 
 

Data ……………………..      Semnătura ………………… 
 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAXIE 

Subsemnatul ……………………………………………........................ cu domiciliul în …………............. 
judeYul …………………. str. ………………………………………..……….. nr. …… bl. …... sc. …… 
ap. …… telefon..……….…………….., candidat la concursul de admitere la Facultatea de Inginerie şi 
Dezvoltare Durabilă, în cazul în care voi fi admis pe un loc fără taxă, mă oblig: 

 să prezint diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original sau adeverinţa de 
absolvire și foaia matricolă  în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de 
bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2017 până la data de 01 august 2017, ora 1600  și să 
semnez contractul de studii pentru anul universitar 2017-2018; 

 să prezint diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original sau adeverinţa de 

absolvire și foaia matricolă  în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de 
bacalaureat în sesiunea iunie -iulie 2017 până la data de 02 august  2017, ora 1600 , 

dacă am fost admis în urma primei redistribuirii și să semnez contractul de studii pentru 

anul universitar 2017-2018; 

 să prezint diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original sau adeverinţa de 
absolvire și foaia matricolă în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de 

bacalaureat în sesiunea iunie -iulie 2017, până la data de 03 august  2016, ora 1600 , 

dacă am fost admis în urma redistribuirii pe bază de  cerere și să semnez contractul de 

studii pentru anul universitar 2017-2018; 

În cazul în care voi fi admis pe un loc cu taxă mă oblig: 

 să achit la casieria universităţii prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 
500 lei şi să prezint diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original (sau copii 

legalizate însoţite de adeverinţă în care se precizează la ce facultate sunt originalele în 

situaţia în care candidatul urmează două specializări în acelaşi timp) sau adeverinţa de 
absolvire și foaia matricolă în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de 
bacalaureat în sesiunea iunie -iulie 2017, până la data de 01 august 2017, ora 1600, în 

cazul în care am fost admis iniţial și să semnez contractul de studii pentru anul 

universitar 2017-2018; 

 să achit la casieria universităţii prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 
500 lei şi să prezint diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original (sau copii 

legalizate însoţite de adeverinţă în care se precizează la ce facultate sunt originalele în 
situaţia în care candidatul urmează două specializări în acelaşi timp) sau adeverinţa de 
absolvire și foaia matricolă în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de 
bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2017, până la data de 02 august 2017, ora 1600, în 

cazul în care am fost admis în urma primei redistribuirii și să semnez contractul de 

studii pentru anul universitar 2017-2018; 

 să achit la casieria universităţii prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 
500 lei şi să prezint diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original (sau copii 

legalizate însoţite de adeverinţă în care se precizează la ce facultate sunt originalele în 
situaţia în care candidatul urmează două specializări în acelaşi timp) sau adeverinţa de 
absolvire și foaia matricolă în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de 
bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2017,  până la data de 03 august 2017, ora 1600, în 



cazul în care am fost admis în urma redistribuirii pe bază de cerere și să semnez 
contractul de studii pentru anul universitar 2017-2018;  

 Am luat la cunoștinț< faptul c<ăînăcazulăînăcareănuăvoiăîndepliniăcondiYiileăspecificateă
mai sus, voi fi eliminat din concurs. Deăasemenea,ădeclarăc<ăamădepusăunăsingurădosară
de înscriere la Facultatea de Inginerie şiăDezvoltareăDurabil<.  

Înă situaYiaă înă careă dup<ă celeă dou<ă sesiuniă deă concursă deă admitere,ă nuă seă completeaz<ă
num<rulă minimă deă locuriă necesară constituiriiă uneiă formaYiuniă deă studiu, suntă deă acordă s<ă fiuă
transferatălaăoăalt<ăspecializare pentru careăamăoptatăînăfişaădeăînscriere,ăcuăp<strareaăregimuluiădeăă
finanțareă(bugetat/cuătax<). 

 
 
Data,          Semnătura, 

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


