
 
FACULTATEA  ............................................................................................................................... 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA CICLUL I - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

SESIUNEA ............................ 2018 
 (fişă  valabilă pentru candidaţii la toate specializările inginereşti) 

ADMITERE PE BAZĂ DE DOSAR 
 
1.  Numele şi prenumele candidatului (cu iniţiala prenumelui tatălui) ............................................................................ 

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

2.  Cod numeric personal               

3.   Sexul ………………………………..  

4. Naţionalitatea ……………………….  

5. Data naşterii: ziua ……….. luna …………………….. anul ……………….. 

6. Locul naşterii: localitatea ………………………………… judeţul/sectorul …………………. 

7. Carte identitate: seria ………… nr. ……………  eliberată de .…………  la data de ………........ 

8. Domiciliul stabil: localitatea ………………………….......  judeţul/sectorul . ………………….. cod poştal …………........ str. 

………………………………..................................... nr. . . . . bl. . . . .. sc. . . . . et. …... ap. ……. telefon …………………………………    

e-mail    ...................................................................... 

9. Liceul absolvit ………………………................................................................ din localitatea ……….......................……………….. 

secţia absolvită  …………………………………………..anul absolvirii ……..............……… 

10. Am mai absolvit facultatea  ( după caz) …………………………………………….............………….................................................. 
din ………………………………………………………………… în anul ……………………... 

11. Am fost exmatriculat din facultatea  ( după caz) …………………….din ....................... … în anul ......… 
12. Sunt student la facultatea ( după caz) ………………………………………………...................…………............................................. 

din …………………………………………………............……în anul de studii………...…………….. 
13. Numele și prenumele părinților 

Tata: ……………………….....…… ocupaţia şi locul de muncă:  ………...……....…….………............................................................ 

        Mama: …………………………….. ocupaţia şi locul de muncă: ………….......….........……….......................................................... 

14. Adresa părinților 
…….....................................................................................................................................................................................….... 

15. Numele şi prenumele susţinătorilor legali (dacă este cazul)  
…………………………...................................................................................................................................................................... 

16. Adresa susținătorilor legali 
................................................................................................................................................................................................. 

17. Nr chitanţei de plată a taxei de înscriere: ...……………  sau, după caz, înscriere ONLINE........… 
18. Limbi străine cunoscute la nivel: 1 – incepator,    2 – mediu,    3 – avansat 

Engleză ......                      Franceză ......               Germană ...... 
Spaniolă ......                         Rusă ......                               Italiană ...... 
 

19. MEDIA GENERALĂ A EXAMENULUI DE  BACALAUREAT ………………......................   
 

20. A. Optez ca la calculul mediei de admitere să-mi fie luată în considerare (în proporție de 50%) și nota de la 
disciplina: Matematică/Fizică/Informatica/Chimie/Economie obținută la examenul de bacalaureat (se 
încercuiește opțiunea), notă care este ...............   
B. Optez ca la calculul mediei de admitere să-mi fie luată în considerare doar media generală a 
examenului de  bacalaureat. 
 



 
21. Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria răspundere. În continuare, menționez opțiunile de bază şi 

optiunile complementare privind concursul de admitere. Am luat la cunoștință că în UTCB pot depune un 
singur dosar, cu opţiuni de redistribuire.  
 

A. OPŢIUNI PENTRU DOMENIU ŞI SPECIALIZARE 
A. Domeniul principal  ........................................................... 

 Specializări:           1.    ................................................................  ( opţiunea de bază) 
2. ............................................................... 

                                                       3.    ................................................................ 
4.  ............................................................... 
5.  .......................................................... 
6. ........................................................... 
7. ........................................................... 
8. ........................................................... 

Obs.   Specializarea de la nr.(1) este specializarea de bază pentru care se optează, celelalte sunt specializări 
de rezervă,  pentru eventuale redistribuiri, în ordinea menționată.         
  

B. OPŢIUNI COMPLEMENTARE 
În cazul în care voi îndeplini baremul de admitere, dar nu sunt declarat admis pe locurile subvenţionate de la 
buget la specializările din domeniul indicat la punctul A, sunt de acord să ocup: 
 

a) un loc subvenţionat de la buget rămas liber în alt domeniu, formulând in acest scop următoarele 
opţiuni, în ordinea de preferinţă (indicate prin cifre de la 1 la 7): 

       Obs.: Domeniul principal va fi exclus din lista de mai jos 
Inginerie Civilă (IC)............. 
Ingineria Instalaţiilor (II)  ............  
Inginerie mecanică (IM)  ............ 
Mecatronică-Robotică  ( MR)  ............ 
Inginerie geodezica ( IG)          ............ 
Inginerie şi management (IE)   ............  
Ingineria mediului (IME)   ............  
Ingineria sistemelor (IS)   ............                                          
                                                                      sau 

b) un loc de studiu cu taxă la  Domeniul ....................................................         
       Specializarea ..............................................................  sau 

Domeniul ....................................................         
       Specializarea ..............................................................  sau 

Domeniul ....................................................         
       Specializarea .............................................................. 

Obs. Taxa anuală de studiu se stabilește de Senatul UTCB.  
 

Prin prezenta se certifică depunerea actelor necesare înscrierii candidatului la examenul de admitere. 
Retragerea acestora se face pe baza actului de identitate al candidatului.  
 

Candidatul a depus Diploma de bacalaureat in ORIGINAL / Copie legalizata / Copie insotita pt verificare de 
original;   Adeverinţa de absolvire in ORIGINAL  /  copie legalizată / copie insotita pt verificare de original  (Obs.   
Se va tăia  ce nu corespunde) 

 Acordul candidatului de prelucrare a datelor cu caracter pesonal. 
 

 
Candidat:         Data  . . . . . . . . . . . . . . .     Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 

 
VERIFICARE SECRETARIAT                                            Semnătura       . . . . . . ............ . . . . . . 

 
 
 


