
Domnule Rector, 
 
 
Subsemnatul(a)__________________________________________, admis(ă) la 
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor în urma concursului de 
admitere, sesiunea IULIE 2020, la domeniul de studiu, 
________________________________________________________________, cu 
media __________, vă rog să-mi aprobaţi înmatricularea în anul I de studiu, anul 

universitar 2020/2021, la acest domeniu de studiu, în regim (buget / cu taxă cu 
posibilitatea de a obţine un loc bugetat / cu taxă definitiv). 
 
Am luat la cunoştinţă că ÎN MOMENTUL ÎNMATRICULĂRII mă încadrez / nu mă 
încadrez în capacitatea de şcolarizare pentru domeniul de studiu ales şi declar că 
RENUNŢ la înmatricularea la celelalte domenii de studiu din FIESC la care am fost 
declarat admis. 
 
Declar că, dacă la finalizarea înmatriculărilor nu mă încadrez în capacitatea de 
şcolarizare sau nu se va putea activa domeniul de studiu la care m-am înmatriculat, 
SUNT DE ACORD să fiu înmatriculat la un alt domeniu de studiu la care m-am 
înscris, în limita locurilor disponibile rămase după încheierea înmatriculărilor, în 
următoarea ordine a preferinţelor: 

Domeniu de studiu Nr.ord. Domeniu de studiu Nr.ord. 

Calculatoare și tehnologia 
informației- BUGET 

 Calculatoare și tehnologia 
informației – CU TAXĂ 

 

Ingineria sistemelor - BUGET  Ingineria sistemelor – CU TAXĂ  

Inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii 
informaționale – BUGET 

 Inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii 
informaționale – CU TAXĂ 

 

Inginerie energetică - BUGET  Inginerie energetică – CU TAXĂ  

Inginerie electrică - BUGET  Inginerie electrică – CU TAXĂ  

Științe inginerești aplicate – 
BUGET 

 Științe inginerești aplicate – CU 
TAXĂ 

 

Ingineria autovehiculelor - 
BUGET 

 Ingineria autovehiculelor – CU 
TAXĂ 

 

 
Dacă după încheierea înmatriculărilor nu rămân locuri disponibile la domeniile de studiu 
indicate mai sus, declar că nu am nici o pretenţie financiară de la Universitatea “Ştefan 
cel Mare” din Suceava în afară de restituirea avansului din taxa de studiu, dacă a fost 
achitat. 
 
Declar că: 

  nu mai sunt înmatriculat la altă facultate  
 

  sunt înmatriculat la următoarele domenii/programe de studiu:  
1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 

 
Anexez: 

chitanţa de plată a taxei de înmatriculare  
 
chitanţa avansului din taxa de studiu. 

 
Data,          Semnătura, 

 

 

 

 


