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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE                    Anexa 1.1 la Regulamentul de 
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA                                      admitere LICENŢĂ 2017-2018 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI 

• Cererea se completează cu majuscule – 
 LITERE DE TIPAR 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
la concursul de admitere din luna iulie/septembrie 2017 

data ……………….., localitatea Alba Iulia 
Subsemnatul(a)……………………………………………….……………….. posesor al actului de 

identitate seria ….... nr. …….…..  eliberat de……………………………….la data de………………. valabil 
până la data de ……………………….născut(ă) la data de…………………..în localitatea 
…………...…..……….judeţ………......Ţara de origine................................................................................... 
DOMICILIUL ACTUAL: 
Localitatea ………………………….., str. ………………….………, nr. …., bl. ..…, etaj ……, ap. ….., 
judeţ/sector….………………,Ţara……..………, telefon……..………..., e-
mail…………………………………… 
Cod numeric personal: 

             

Solicit înscrierea la concursul de admitere la specializările, învăţământ superior cu frecvenţă - de zi, pe 
locuri finanţate de la bugetul de stat, menţionate în ordinea opţiunilor în tabelul următor.  

OPŢIUNILE SE COMPLETEAZĂ CU CIFRE ARABE, 1,2,3..., PRIN MARCAREA ÎNCEPÂND CU CIFRA 
1 A SPECIALIZĂRILOR DORITE, ÎN ORDINEA PREFERATĂ DE CANDIDAT: 

 
Învăţământ cu frecvenţă - de zi SPECIALIZAREA Pe locuri finanţate de la bugetul de stat

INFORMATICĂ  

MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU  

ELECTRONICĂ APLICATĂ  

INGINERIA MEDIULUI  

INFORMATICĂ (în limba engleză)  

 
Solicit înscrierea la concursul de admitere la specializările, formele de învăţământ superior, pe locuri cu 
taxă, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ -ZI menţionate în ordinea opţiunilor în tabelul următor. 

DACĂ SE OPTEAZĂ PENTRU LOCURI CU TAXĂ, VA CONTINUA MARCAREA ÎN TABEL CU CIFRE 
ARABE A SPECIALIZĂRILOR DORITE, PORNIND DE LA CIFRA RĂMASĂ DIN TABELUL ANTERIOR 
(DACĂ A OPTAT ŞI PENTRU LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT) 

 
Învăţământ cu frecvenţă - de zi SPECIALIZAREA Pe locuri cu taxă 

INFORMATICĂ  

MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU  

ELECTRONICĂ APLICATĂ  

INGINERIA MEDIULUI  

INFORMATICĂ (în limba engleză)  
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ALTE DATE PERSONALE: (  se bifează) 
Mediu URBAN/RURAL - conform domiciliului actual (U/R) ..…….. Naţionalitate (R-română, M-maghiară, 
G-germană, A-alta)………...Sex (M/F)………….. 
Cetăţenia ……………………..………Etnia………………………… Altă 
cetăţenie............................................. 
Starea civilă:  Căsătorit(ă)  Necăsătorit(ă)   Divorţat(ă)  Văduv(ă)  Nedeclarat  

Nume după căsătorie:...................................................................... 

Starea socială specială:  Nu e cazul   Provenit din grupuri dezavantajate/medii defavorizate  Orfan (de 
un părinte)  Orfan (de ambii părinţi)  Provenit din familie monoparentală  Provenit din case de copii/din 
plasament familial  Nedeclarat   
Prenumele părinţilor: Tata …………………………………………….… 

Mama ……………………………………………. 
Domiciliul stabil al părinţilor/tutorelui legal Tata …………………………………………….….......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………         
Mama……………………………………………………..................………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Nivelul de educaţie al părinţilor (primar, gimnazial, profesional, liceal, postliceal, universitar, 
postuniversitar) 
Tata …………………………………………….… 
Mama ……………………………………………. 
 
DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (LICEU): (  se bifează) 
Liceul absolvit ………………………………………………..……………………Anul absolvirii …………… 
Ţara……..…………Localitatea ………………………………..Judeţ/Sector….…………...……………………. 
Filiera:  Tehnologică  Teoretică  Vocaţională 
Profilul:  Resurse  Servicii  Tehnic  Real  Umanist  Artistic  Militar  Pedagogic  Sportiv 

 Teologic  Altul (menţionaţi)_________________ 
Specializarea liceului: ____________________________________________________________ 
Durata studiilor liceale (ani): __________ 
Forma de învăţământ:  Zi  Frecvenţă redusă  Seral  Învăţământ la distanţă  
Prima limbă străină studiată (în liceu)  ………………………………… 
A doua limbă străină studiată (în liceu) ………………………………… 
DATELE DE IDENTIFICARE ALE DIPLOMEI (LICEU):  
Tipul documentului:  Diplomă de bacalaureat  Atestat de echivalare diplomă de bacalaureat  Adeverinţă 
de bacalaureat 
 Seria ……………..Numărul ……………….. 
Emisă de…………………………………………………………………………………………………………. 
Data emiterii actului de studiu……………………………………  
Nr. foii matricole care însoţeşte actul de studii / Data emiterii ………………….. 
ALTE OBSERVAŢII (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate) 
(LICEU): (  se bifează) 
Actul de studii……………………………………………………Seria ……………..Numărul ……………….. 
Emis de……………………………………………………………………………………………………………. 
Data emiterii …………………………………….  
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Nr. foii matricole care însoţeşte actul de studii / Data emiterii ………………….. 
Recunoaşterea actului de studii de către MENCS - Nr./Serie act de recunoaştere-

echivalare/Data______________________________________________________________________________ 

DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (STUDII UNIVERSITARE 
ABSOLVITE CU DIPLOMĂ): 
Denumirea instituţiei de învăţământ superior …………………………………..…………………………… 
Facultatea ……………………………………………………………………………………………………………. 
Domeniul/Profilul ……………………………………………………………………………………………………. 
Programul de studii/Specializarea ……………………………………………………………………………… 
Titlu obţinut ………………………………………………………………………………………………………… 
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)……………………………….. Durata programului de studiu în 
ani………. Anul începerii studiilor.............. Anul absolvirii studiilor ............. Anul promovării examenului 
de finalizare a studiilor............ 
Forma de învăţământ (ZI, FR, ID, Seral)…………….................... 
Ţara……..…………Localitatea ………………………………..Judeţ/Sector….…………...……………………. 
Media anilor de studiu .............. Media examenului de finalizare a studiilor.......................... 
Tipul/ Denumirea diplomei obţinute………………………………….. Seria…………Numărul ……………….. 
Emisă de……………………………………………………………………………………………………………. 
Data emiterii ………...... Nr. Supliment diplomă/Foaie matricolă………………………………. 
ALTE OBSERVAŢII (pentru cazurile în care candidatul a absolvit STUDII UNIVERSITARE 
anterioare în străinătate): 
Actul de studii………………………………………………………Seria ……………..Numărul ……………….. 
Emis de……………………………………………………………………………………………………………. 
Anul emiterii……………………………….Nr. foii matricole care însoţeşte actul de studii………………….. 
DATE NECESARE CONCURSULUI DE ADMITERE 
 
Media la Bacalaureat:  

 
 Proba 

1 
Proba 

2 
Proba 

3 
Nota probelor scrise la examenul de Bacalaureat 
 

   

 
DA NU Pentru admiterea la specializarea Informatică, optez pentru 

înlocuirea criteriului general de admitere reprezentat de Media la 
bacalaureat cu nota obţinută la Concursul in4it-UAB 2017  

  

 
Nota la concursul in4it-UAB:1  

 

 
Numele şi prenumele membrului Comisiei de 
admitere care a verificat cererea de înscriere 

 

Semnătura  

                                                 
1 Pentru candidaţii cu prima opţiune Informatică, care au obţinut premii la concursul in4it-UAB 2017 şi doresc înlocuirea 
criteriului general de admitere reprezentat de Media la bacalaureat cu nota obţinută la concurs, pentru admiterea la 
specializarea Informatică. 
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ÎN SECŢIUNEA DE MAI JOS BIFAŢI (OBLIGATORIU) UNA DINTRE OPŢIUNI 
 
1) DA NU 

Doriţi să urmaţi două domenii de licenţă în cadrul Universităţii?   
 

2) DA NU 
Aţi urmat sau urmaţi în prezent o specializare în regim de finanţare de la 

bugetul de stat? 
  

 
Dacă DA, câţi ani universitari aţi beneficiat de finanţare de la  

bugetul de stat? 
   
            (nr. ani) 

  
(perioada)

Câte semestre aţi beneficiat de bursă?  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Se bifează cu X la înscriere.  
Dacă răspunsul este DA, la înmatriculare candidatul trebuie să prezinte acte doveditoare.  

 
În cadrul specializării de licenţă, doresc să studiez următoarea limbă străină 
(Engleză, Franceză, Germană) ………………………….. 
 

DECLARAŢIE 
 

Subsemnatul(a)………………………………..…………………………… declar pe propria 
răspundere că am luat la cunoştinţă şi mă oblig să respect prevederile Regulamentului 
organizării şi desfăşurării admiterii în anul universitar 2017-2018. 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe 
propria răspundere, că datele din Cererea de înscriere sunt corecte şi complete. Datele înscrise 
sub semnătură proprie în Cererea de înscriere sunt conforme cu realitatea. Orice eroare sau 
omisiune în completarea Cererii intră în răspunderea subsemnatului. 

 
Semnătura candidatului ………………………………… 

 
Data ………………….. 

 în original 
 

3) La înmatriculare aţi depus Diploma de Bacalaureat?
 

 
copie legalizată 
adeverinţă 

 DA NU 
4) Vă încadraţi în categoria persoanelor cu disabilităţi?   


