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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
1
 

la concursul de admitere la doctorat 

sesiunea  septembrie 2011 
 

ATENŢIE: 

Admiterea se organizează pe domenii de doctorat, pe locuri finanţate de la Bugetul Statului sau pe 

locuri cu taxă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

 

Date personale 

Nume la naştere   Nume după căsătorie  

Iniţiala tatălui/mamei  Prenume   

Fiul/fiica lui  şi al  

Actul de identitate  seria  numărul  

Eliberat de   la data  valabil până   

 

CNP (Codul Numeric Personal)              

 

Data naşterii         Locul naşterii    Sex  

Cetăţenia   Etnia  Starea civilă  

 

Domiciliul stabil (conform BI/CI) 

Ţara  Judeţul    

Localitatea   Strada   Nr.  

Bl.   Sc.   Et.  Ap.  Judeţ/sector   Cod
2
  

 

Reşedinţa (dacă este diferită de domiciliu) 

Localitatea   Strada   Nr.   

Bl.   Sc.   Et.  Ap.  Judeţ/sector  Cod poştal  
 

Telefon fix
3
  Telefon mobil  

Email  

 

Locul de muncă  

Localitatea   Strada   Nr.   

Judeţul   funcţia  telefon  

 

Licenţa  

Universitatea  Facultatea   

Durata studiilor  Licenţa din anul  

Master/studii aprofundate 

Universitatea  Facultatea   

Durata studiilor  Master din anul  

                                                 
1
 ATENŢIE: completaţi cu litere de tipar 

2
 Codul poştal 

3
 Inclusiv prefixul localităţii 

 

 



 

 

Limbi străine cunoscute  

 

 

 

Declar pe proprie răspundere că*: 

a. Am  absolvit un program de doctorat cu bursă / fără bursă şi am obţinut titlul de doctor  

în _______________________________ în anul _________________ 

b. Sunt / nu sunt  înscris în prezent la un alt doctorat 

c. Am fost înscris la doctorat şi am fost exmatriculat 

 

Opţiuni pentru admitere: 

a. Completarea datelor de mai jos este obligatorie pentru toţi candidaţii; 

b. Candidaţii vor fi admişi în raport cu media de admitere şi cu opţiunea exprimată. 

 

Domeniul  

 

Forma de învăţământ: 

buget – cu frecvenţă taxă – cu frecvenţă  

 

* Ordinul Ministrului nr. 4061/2011 prevede: 

„Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru fiecare 

dintre cele 3 cicluri de studii universitare”. 

“În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să 

depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, actele de studii, în original, la 

secretariat (…)” . 

“Neprezentarea actelor de studii, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul 

stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la buget”. 

 

Declaraţia candidatului: îmi asum responsabilitatea pentru exactitatea datelor 

furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraţii inexacte sau false pot 
determina pierderea calităţii de doctorand, concomitent cu sancţiunile civile sau 
penale prevăzute de lege. 

Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din Bucureşti, pentru diferite 
rapoarte statistice, conform Legii nr.677/2001, modificată şi completată de Legea 
102/2005. 
 

 

Data ______________________    Semnătura candidatului _____________________ 


