
 
 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE - ADMITERE LICENTA 

 
Subsemnatul (a) _____________________________________________________________________ 

născut (ă) în anul ______, luna ________ziua______în loc. _______________, jud. _______________ 

domiciliat în loc. _____________________________________telefon__________________________ 

e-mail_____________________________C.I. seria _______, nr.___________ 

CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, eliberat de ______________________ la data de _________________ 

Etnie: __________________________ 

Stare socială specială : orfan/provenit din case de copii, grupuri dezavantajate 
Situaţie medicală specială : persoană cu dizabilităţi/boli grave şi incurabile/nu e cazul/ nedeclarat. 
 

solicit înscrierea la studii universitare de licenţă 

Programul de studii  PSIHOLOGIE  forma de învăţământ IF/IFR 

care se desfăşoară în cadrul Facultăţii de  PSIHOLOGIE 

 

1. Cererea de înscriere este însoţită de următoarele documente: 

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă/adeverinţă pentru promoţia curentă; 
- certificatul de naştere; 
- certificatul de căsătorie/actul administrativ (în cazul schimbării numelui); 
- carte de identitate; 
- adeverinţă medicală, în original, din care să rezulte că este apt să urmeze studii superioare (pentru 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport în adeverinţă se menţionează ,, apt pentru efort fizic,,); 
- trei fotografii 3/4, color pe hârtie foto;  
- 2 dosare plic format A4; 
- chitanţa reprezentând taxa de înscriere la admitere în valoare de 100 de lei; 
 
Chitanta Seria _______ , Nr. __________ , Data __________________ 
 
 Documentele se vor depune în original şi copie, pentru certificarea conformităţii acestora, care 
va fi făcută la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016. 
Se va retine in original doar diploma de bacalaureat. 

2. Candidaţii admişi au obligaţia, ca în termen de 5 zile lucratoare de la afişarea rezultatelor finale, 
să achite prima rată şi să semneze contractul de şcolarizare. Nerespectarea acestui termen 
atrage pierderea calităţii de admis. Am luat la cunoştiinţă, că în cazul retragerii din universitate 
taxa achitată nu se restituie. 

3. Cunoscând prevederile art.326 Cod penal (privind falsul în declaraţii), declar pe propria 
răspundere că actele depuse la înscriere sunt autentice. 

 
Data__________________      Semnatura__________________ 


