
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                  FACULTATEA DE CHIMIE 

 

FIŞĂ  DE ÎNSCRIERE  

pentru concursul de admitere în anul universitar 2016/2017 

LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 (se completează cu majuscule)     

Sesiunea iulie 2016 

ATENŢIE: 

Admiterea în anul universitar 2016-2017 se organizează pe locuri finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă, 

la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

 

Date personale 

Nume de familie la 

naştere 

 Nume de 

familie actual 

 

Prenume  Iniţiala tatălui/mamei  

Fiul/Fiica lui  şi   

Data naşterii  Stare civilă  

Cetăţenie  

Etnie  

Actul de identitate 

Seria  Nr.  

Eliberat de  Data eliberării  Data expirării  

CNP (Codul Numeric Personal)              

Locul naşterii 

Ţară  Judeţ/Sector  

Localitatea  

Domiciliul stabil 

Ţara  Judeţ/Sector  

Localitatea  Strada  Nr.  

Bl.  Sc.  Et.  Ap. Telefon fix  

Reşedinţa(dacă este diferită de adresa de domiciliu) 

Ţara  Judeţ/Sector  

Localitatea  Strada  Nr.  

Bl.  Sc.  Et.  Ap. Telefon fix  

Stare socială specială 

Orfan de ambii părinți  Orfan de un părinte  

Provenit din grupuri dezavantajate/ din medii 

defavorizate  

 

Provenit din case de copii/din plasament familial  

Provenit din familii monoparentale  Alte situații  

Situație medicală specială 

Boli grave și 

incurabile 

 Persoane cu 

dizabilități 

 Nedeclarat  

Alte situații  Nu e cazul  

Date de contact 

Telefon fix  Telefon mobil  

E-mail  

Studiile preuniversitare absolvite (liceul) 

Ţara  Judeţ/Sector  Localitatea  

Instituţie  Filieră  

Profil  Specializare  Forma de 

învăţământ 

 

Anul absolvirii  Durata 

studiilor 

 

Date de identificare a actului de studii 

Diploma de 

bacalaureat 

 Atestat de echivalare diplomă de 

bacalaureat 

 

Serie  Număr  An emitere  Judeţ/Sector  

Localitate  Medie 

bacalaureat 

 Emitent  



Studii universitare absolvite 

Ciclu studii absolvit  An începere studii  An finalizare studii  

Ţara  Judeţ/Sector  Localitate  

Instituţia de învăţământ 

superior 

 Facultate  

Domeniu fundamental  Domeniu de 

studiu 

 

Specializare  Formă de 

învăţământ 

 Formă de 

finanţare 

 

Număr semestre finanţate 

anterior 

 Durată studii  An absolvire  

Titlul obţinut  

Date de identificare a actului de studii 

Tip  Serie  Număr  An emitere  

Judeţ  Localitate  Medie  

Emitent  

 

Declar pe propria răspundere: 

a. Am urmat / Nu am urmat un alt program de master pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. 

b. Sunt / Nu sunt student Forma de finanțare  

c. Am / Nu am fost 

exmatriculat 

 Numărul de ani finanţaţi de la buget  

d. Sunt / Nu sunt doctorand la forma cu frecvenţă 

 

 

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. 

c. Se completează cu cifre arabe ordinea opţiunilor (1, 2). 

 

Programul de studii 
Pe locuri 

BUGET-IF CU TAXĂ-IF 

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii  

(interdisciplinar cu domeniile Biologie, Fizică) 

  

 

 

Declaraţia candidatului: 

  
1. Îmi asum răspunderea 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. 

2. Am luat la cunoștință de Precizările cu privire la desfășurarea concursului de admitere aprobate 

de UB pentru această sesiune și de legislația în vigoare privind desfășurarea concursului de 

admitere în învațământul superior de stat. 

 

NOTĂ: 

Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din Bucureşti, pentru diferite rapoarte 

statistice, conform Legii nr. 677/2001, modificată şi completată de Legea 102/2005 și sunt 

stocate în cloud. 

 

 

 

Data:       Semnătura candidatului:  

 


