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Admiterea în anul universitar 2013 - 2014 
se organizează pe domenii de licenţă, pe 

locuri finanţate de la bugetul de stat 
(„granturi subvenţionate”) sau pe locuri cu 

taxă, la forma de învăţământ ZI. 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 
ÎN CAZUL COMPLETĂRII DE MÂNĂ,  

DATELE SE VOR ÎNSCRIE ÎN FORMULAR EXCLUSIV CU LITERE DE TIPAR 
 

 
Programe de studii, opţiunea principală: Programe de studii, opţiuni suplimentare * 
Ştiinţe politice  Ştiinţe politice   
Ştiinţe Politice în limba engleză   Ştiinţe Politice în limba engleză    
Ştiinţe Politice în limba franceză  Ştiinţe Politice în limba franceză   
Studii de securitate  Studii de securitate  

* În cazul în care vă înscrieţi la concurs la mai mult de un program de studii, bifaţi în această secţiune numai opţiunile 
suplimentare şi completaţi Anexa 1 de la sfârşitul acestei fişe în câte un exemplar pentru fiecare din opţiuni (principală şi 
suplimentare). În dosarul principal veţi depune fişa de înscriere împreună cu Anexa 1 aferentă, iar în dosarele pentru opţiunile 
suplimentare veţi depune numai Anexa 1 completată pentru respectiva opţiune suplimentară.  

 

I. Date personale 

Nume de familie la naştere       Iniţiala tatălui/mamei       
 

Nume de familie actual       Data naşterii       
     
Prenume         
 

Fiul/Fiica lui       şi a       
 

CNP (Cod Numeric Personal)                           

Locul naşterii 

Ţara       Judeţ/Sector       Localitate       

 

Act de identitate:  B.I.  / C.I.  / Paşaport  serie       nr.       
 

Emis de       la data de       valabil până la       

 

Cetăţenie       Lb.maternă       Etnie       
 

Stare civilă       Stare socială specială       

Domiciliul stabil 

Ţara       Judeţ/Sector       
 

Localitate       Cod poştal       
 

Strada       
 

Număr       Bloc       Scara       Etaj       Apartament       
 

Telefon fix       Telefon mobil       
      
E-mail       
 

Adresa în Bucureşti (dacă este diferită de adresa de domiciliu) 

Strada       Cod poştal       
 



 

 

Număr       Bloc       Scara       Etaj       Apartament       
 

CNP (Cod Numeric Personal)*                           

*se completează obligatoriu pe fiecare nouă pagină a fişei de înscriere 

 

II. INFORMAŢII DESPRE LICEU 
 

Liceul absolvit       
 
Ţara       Judeţ/Sector       Localitate       
 

Domeniul/Profilul       
Durata 

studiilor       ani 
Forma de 

învăţământ* 
      

* Zi, Fără frecvenţă, etc. 

 

III. PARCURSURI UNIVERSITARE ALTERNATIVE (această secţiune se completează obligatoriu de 
către candidaţii care s-au înscris şi la altă universitate/facultate) 
 

M-am înscris şi la Universitatea       
 
Facultatea de       Domeniul/Profilul       
 
Ţara       Localitate       Forma de învăţământ       
 
 
IV. FINANŢARE (această secţiune se completează obligatoriu de către candidaţii care până în 
momentul înscrierii au beneficiat de finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat) 
 
a. SUNT student la 

Universitatea       Număr de ani finanţaţi de la bugetul de stat       
 
Facultatea de       Domeniul/Profilul       
 
Ţara       Localitate       Forma de învăţământ       

 
b. AM FOST student la 

Universitatea       Număr de ani finanţaţi de la bugetul de stat       
 
Facultatea de       Domeniul/Profilul       
 
Ţara       Localitate       Forma de învăţământ       
 
Am susţinut examen de licenţă / absolvire NU  DA, în anul       
 

Deţin diplomă de licenţă în specializarea       
 

Emisă de       
 
La data de       Seria        No.       
 
 
 
DECLARAŢIA CANDIDATULUI 
 
Prin completarea şi semnarea acestei fişe de înscriere, îmi asum responsabilitatea pentru exactitatea 
datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraţii inexacte sau false pot determina 
pierderea calităţii de student, concomitent cu sancţiunile civile sau penale prevăzute de lege. 
 
De asemenea, prin prezenta declar că am luat la cunoştinţă de prevederile metodologiei privind 
afişarea rezultatelor şi prezentarea actelor de studii conform termenelor stabilite. 
 



 

 

Data Semnătura 
      

  
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI,  
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
Concurs de admitere pentru  
anul academic 2012-2013 
Domeniul de licenţă: Ştiinţe Politice 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
ANEXA 1 

Programul de studii ales: 

ŞTIINŢE POLITICE (ÎN LIMBA ROMÂNĂ)  
ŞTIINŢE POLITICE ÎN LIMBA ENGLEZĂ  
ŞTIINŢE POLITICE ÎN LIMBA FRANCEZĂ  
STUDII DE SECURITATE  

 
 
 
 

Opţiunea de mai sus este  
 
PRINCIPALĂ               SUPLIMENTARĂ  

  

CNP (Cod Numeric Personal)                           
   

Nume de familie la naştere       Iniţiala tatălui/mamei       
 

Nume de familie actual       Data naşterii       
     
Prenume         

Examenul de bacalaureat 

Susţinut în luna       anul       MEDIA GENERALĂ        
 

Proba scrisă 1 : Limba română NOTA       
 

Proba scrisă 2 : Disciplina 2*        NOTA       

* Pentru candidaţii absolvenţi ai liceelor cu profil real se va completa MATEMATICĂ. Pentru candidaţii aboslvenţi ai liceelor cu 

profil socio-uman se va completa ISTORIE (dacă la examenul de bacalaureat proba de istorie a fost probă obligatorie, indiferent 

de anul susţinerii examenului de bacalaureat) sau GEOGRAFIE (numai pentru candidaţii care au susţinut examenul de 

bacalaureat în perioada 1995-2011 şi numai dacă proba la disciplina Istorie nu a fost probă obligatorie la acest examen).  

 diplomă de bacalaureat; sau 

 adeverinţă de absolvire a bacalaureatului  
seria       Numărul        

Emisă la 
data de 

      

 
Foaia matricolă       Seria       numărul        emisă la data de       

Distincţii (premii) obţinute la olimpiade şcolare internaţionale în perioada liceului? DA  NU  

Disciplina       Distincţia        Anul       
 
Distincţii (premii) obţinute la olimpiade şcolare naţionale sau pe grupe de ţări în perioada liceului? DA  NU  

Disciplina       Distincţia        Anul       

Certificate lingvistice (se completează numai dacă opţiunea este pentru un program de studii în limbi 

străine, i.e. engleză sau franceză) 
Certificat internaţional de competenţă lingvistică?  DA    / NU    

Emis de       Nivel*       
  
Seria        No.       Anul       
 

Alt certificat de competenţă lingvistică?  DA   / NU    

Emis de       Nivel*       
  
Seria        No.       Anul       
 
*A1/A2/ B1/B2/C1/C2 
 



 

 

Prin completarea şi semnarea acestei anexe la fişa de înscriere, îmi asum responsabilitatea pentru exactitatea datelor furnizate, 
cunoscând faptul că eventualele declaraţii inexacte sau false pot determina pierderea calităţii de student, concomitent cu 
sancţiunile civile sau penale prevăzute de lege.  
 
Data Semnătura 


