UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere 2016 - sesiunea iulie
1. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
2. Domeniul:
INGINERIA INSTALAŢIILOR

Buget

Taxa

3. Media la bacalaureat: ___________________Alte medii solicitate: ___________________
4. Date despre cei care:
a) Nu au mai fost studenţi Declaraţie: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) au absolvit altă facultate: Universitatea şi facultatea: ____________________________________
Anul absolvirii: ____________ Studii de lungă durată

licenţă

c) sunt studenţi: Anul de studii ________ media: _________ buget

la buget
taxă

taxă

‘

.

d) au fost studenţi: Universitatea şi facultatea: ___________________________________________
_______________________________anii universitari_____________________ nr. de semestre finanţate
de la buget:________________
Date solicitate conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art. 201

1.
2.

Secţiunea 1.1
Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/ străină
Numele de familie la
naştere (din certificatul de
naştere)
Numele de familie actual
(după căsătorie, înfiere etc.)

3.

Prenumele

4.

Iniţialele tatălui/
mamei2

5.

CNP3

6.

Data naşterii

Anul

Luna

Locul naşterii Ţara de origine

Judeţul/ Localitatea
Tara4

7.
8.
9.

Sexul
F
M .
5
Starea civilă : Căsătorit(ă) .

10.

Starea socială specială

Necăsătorit(ă)

Orfan de un părinte
6

11.

Cetăţenia

12.

Etnia7
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. Divorţat(ă)
sau de ambii părinţi

Provenit din case de copii
.

Ziua

/ Văduv(ă)

.

.

Provenit din familie monoparentală

.

Română, cu domiciliul în România/ în
străinătate
Alte cetăţenii
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul

1

Ţara:
Localitatea:
13.

14.

15.
16.

1

2

3

Domiciliul stabil

Judeţul8/ (Tara9):

Adresă (stradă, număr, bloc,
scară, etaj, apartament,
sector)10

Seria:
Numărul:
Actul de identitate /
Eliberat de:
Data eliberării:
Documentul de călătorie11
Perioada de valabilitate
Alte date personale ale
Telefon:
Adresa de e-mail:
candidatului
Candidat care se
Se bifează numai de persoanele aflate în această
încadrează în categoria
situaţie, pe bază de documente
persoanelor cu dizabilităţi
Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu)
Instituţia unde a absolvit
Ţara:
Localitatea:
Filiera:
Studiile preuniversitare
Judeţul:
Profilul :
absolvite, nivel liceu
Specializarea:
Durata studiilor:
Anul absolvirii:
Forma de învăţământ (Zi /
Seral / FR / ID)
Tipul (diploma de bacalaureat
sau echivalentă)
Seria
Datele de identificare ale Numărul
diplomei
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care
însoţeşte actul de studii
Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate
Alte observaţii (pentru
(DGRIE - acorduri bilaterale / DGISERSDcazurile în care candidatul MECTS)
a absolvit studii anterioare
Nr. / Serie act de recunoaştere / echivalare
în străinătate)
(eliberat de DGRIE / DERD)13

Numărul chitanţei de plată a taxei de înscriere şi data: _____________________________

Data:
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Semnătura candidatului,

Verificat,

2

