
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” din IAŞI 

FACULTATEA ......... .....         Anexa V 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE – ADMITERE 
SESIUNEA ........ ........2014 – forma de învăţământ (IF, ID, FR) 

 

Dosar nr.   ...... ........  Data ........... 
 

I.Date de identificare 
 

Numele de familie (din certificatul de naştere) (completaţi cu majuscule!)      Iniţiala tatălui 

                                

Numele după căsătorie (dacă este cazul)     

                                   

Prenumele candidatului 

                                   

       

CNP  Sex M F  Naţionalitatea Cetăţenia Etnia 

                     

 

Data naşterii (zz/ll/aaaa) Locul naşterii  Judeţul  Ţara 

               

 

Prenumele părinţilor: Tata:  Mama:  

 

Domiciliul stabil: 

 

Localitatea............................. .....................judeţul ...................................................................... 

Strada ................................. ..............nr. ...................... Bl................Sc............Et......... ......... Ap........... Cod .................. 

Nr. telefon la care poate fi contactat: .................................. ............   E-mail:.................................... 

 

II.Date suplimentare 

 

Starea civilă: Căsătorit:   Necăsătorit:   

Situaţia militară: Incorporabil:   Neîncorporabil:   Stagiu militar satisfăcut:  

 

Depuneţi la dosar diploma de bacalaureat în original? 
DA  Seria:  Nr:  

NU    

 

Solicitaţi cazare pe timpul studiilor? DA   NU  

 

Sunteţi  student al învăţământului superior de stat? 
DA  Nr. semestre  

NU   

Aţi urmat în regim finanţat de la buget cursurile învăţământului superior de stat? 
DA  Nr. semestre  

NU   

Aţi beneficiat de bursă ca student? 
DA  Nr. semestre  

NU   

 

III.Opţiuni de admintere, în ordinea preferinţelor, pe domenii 

 

Domeniul Ordinea preferinţelor Observaţii 

Denumire domeniu 1   

Denumire domeniu 2   

.....   

   

   

   

 

Acceptaţi să fiţi  înmatriculat pe locurile cu taxă disponibile în cazul în care nu aţi fost 

admis pe locurile finanţate de la buget? 

DA NU Numai cu taxă 

   

 

Taxa de  înscriere: Chitanţa nr. Suma: Scutit: 
(dacă e cazul) 

  
 
(motivaţie) 



 

 

IV.Cerinţe specifice facultăţilor 

 

Media generală la bacalaureat   .   

Media la disciplina   .   

MEDIA LA ADMITERE   .   

 

Liceul absolvit .................. 

Limba străină ca obiect de studiu în facultate: E – engleză, F – franceză, G-germană (incepatori nivel zero /avansati)  

  

V.Condiţii de încheiere a contractului 

 

Se vor menţiona condiţiile de încheiere a contractului de studiu specific fiecărei facultăţi:  

- perioada de încheiere a contractelor; 

- taxele ce trebuiesc achitate; 

- documente ce trebuiesc depuse la dosar; 

- alte cerinţe 

 

VI.Chestionar 

 
1. În informarea dv. privind admiterea v-au fost utile următoarele mijloace: 

(0 - deloc, ...... 5 – foarte mult) 

Mijloace de informare 
      

0 1 2 3 4 5 

Secretariatul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi       

Site – ul Univerităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi       

Presa       

Materialele de prezentare a ofertei academice (broşuri, pliante etc.)       

Acţiunile organizate de studenţii de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi       

Colegii mai mari, studenţi la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi       

Profesorii din liceu       

Alte surse:       

 

2. Pentru factorii enumeraţi, apreciaţi cât de mult a contat fiecare în opţiunea dv. privind alegerea facultăţii: 

(0 - deloc, ...... 5 – foarte mult) 

Factorii care v-au influenţat 
      

0 1 2 3 4 5 

Profesorii       

Familia       

Statutul profesiei pentru care optaţi       

Colegii       

Materiile care se studiază       

Renumele facultăţii       

Apropierea de domiciliu       

Alţi factori:       

 

VII.Declar pe propria răspundere că datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea şi că am luat cunoştinţă 

de precizările de mai sus. 

 
Data ..................     Semnătura ............................. 

 

 

N.B. La punctul III domeniile vor fi completate de către facultăţi, candidatul exprimându-şi doar opţiunea în ordinea 

preferinţelor (1, 2, ....). 

 


