
 

Cerere de înscriere la concurs pentru studii universitare de licență 

pentru tinerii de origine etnică română din Diaspora 

 

 
 Foto 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL DE ADMITERE – ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

STUDII LICENȚĂ 

  

 

DATE PERSONALE:  
(se va complete cu majuscule, conform datelor din pașaport) 

 

Nume de familie  
 

 

Numele de familie actual  

(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, 

conform actului doveditor) 

 

Prenume  
 

 

Prenumele tatălui și al mamei   Tata : Mama : 

Pașaport   Seria: Număr: 

Cod numeric personal/Număr de identificare  

Domiciliul stabil 

  Țara: Regiunea: 

Raionul: Localitatea : 

  Strada și nr. : 

Telefon  

E-mail  

Data nașterii  

Locul nașterii  Țara: Localitatea : 

   Sexul □ M                                □ F 

Starea civilă  

   Cetățenia/Cetățeniile  

 

STUDII ABSOLVITE: 

A.STUDIILE PREUNIVERSITARE ABSOLVITE  

Țara și localitatea Denumirea instituției 
Domeniul 

/profilul 
Anul absolvirii 

Forma de 

învățământ 

Denumirea actului de 

studii 

 

 

 

 

 

     

 

B.STUDIILE UNIVERSITARE ABSOLVITE 

Țara și localitatea Denumirea instituției 
Domeniul 

/profilul 
Anul absolvirii 

Forma de 

învățământ 

Denumirea actului de 

studii 

 

 

 

 

 

     

 



 

Cerere de înscriere la concurs pentru studii universitare de licență 

pentru tinerii de origine etnică română din Diaspora 

 

 
STUDII SOLICITATE (maximum 3 opțiuni):   

  (opțiunile se trec în cifre, de la 1 la 3, ordinea preferințelor candidaților, în baza ofertei de locuri de studii a facultăților) 
 

Facultatea Domeniul Programul de studiu Opțiune 

Facultatea de Drept și 

Științe Administrative 

Științe administrative Administraţie publică  

Drept Drept  

Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 
 

Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă  

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială  

Sănătate 

Nutriție și dietetică  

Balneofiziokinetoterapie și recuperare  

Asistență medicală generală  

Facultatea de Inginerie 

Alimentară 
Ingineria produselor alimentare 

Ingineria produselor alimentare  

Controlul şi expertiza produselor alimentare  

Protecția consumatorului și a mediului  

Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința 
Calculatoarelor 

Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare  

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată  

Inginerie electronică, telecomunicații 

și tehnologii informaționale 
Electronică aplicată  

Inginerie energetică Energetică și tehnologii informatice/Managementul energiei  

Inginerie electrică Sisteme electrice  

Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică şi 
Management 

Mecatronică și robotică Mecatronică  

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini  

Inginerie mecanică Inginerie mecanică  

Facultatea de Istorie și 

Geografie 

Geografie 
Geografie  

Geografia turismului  

Istorie Istorie  

Relaţii internaţionale şi studii 
europene 

Relaţii internaţionale şi studii europene  

Asistenţă socială Asistenţă socială  

Facultatea de Litere și 

Stiinţe ale Comunicării 

Limbă și literatură 

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă 
(franceză/ germană/ spaniolă/ italiană) 

 

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba 

şi literatura română 
 

Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă 

(franceză/ engleză)/Limba şi literatura română 
 

Științe ale comunicării 
Media digitală  

Comunicare şi relaţii publice  

Facultatea de Silvicultură 
Silvicultură Silvicultură  

Știința mediului Ecologie și protecția mediului  

Facultatea de Stiinţe 

Economice și 

Administraţie Publică 

Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă  

Finanțe Finanţe şi bănci  

Management Management  

Economie și afaceri internaţionale Afaceri internaţionale  

Cibernetică, statistică și informatică 

economică 
Informatică economică  

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune  

Administrarea afacerilor 
Economia comerţului, turismului şi serviciilor  

Administrarea afacerilor  

Economie  Economie generală și comunicare economică  

Facultatea de Științe ale 

Educației 
Științe ale educației 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  

Psihologie   

 
În cazul în care voi fi admis, doresc cazare, în anul unversitar 2019-2020, în cadrul căminelor studențești 

DA 

 

 

NU 

 

 

AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ 
DA    

 

 

 

 



 

Cerere de înscriere la concurs pentru studii universitare de licență 

pentru tinerii de origine etnică română din Diaspora 

 

 
 

Documente depuse la dosar: Original Copie 

 Cerere de înscriere tip   

 2 copii ale certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională   

 2 copii ale pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează 

candidatul – copie după primele 3 pagini 

  

 2 copii ale documentului care atestă domiciliul    

 2 copii ale certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională( 

dacă este cazul); 

  

 Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale 

române, certificată la Ambasada/Consulatul României; 
  

 Diploma de bacalaureat sau echivalentă: Atestat de promovare a examenelor naționale de absolvire a 

învățământului liceal – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz 
  

 2 Copii ale Diplomei de bacalaureat sau echivalentă (Atestat de promovare a examenelor naționale de 

absolvire a învățământului liceal), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională; 

  

 Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română sau într-o limbă de 

circulație internațională, după caz 
  

 Copia foii matricole pentru studiile liceale, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

  

 Adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate, tradusă în limba română sau într-o limbă 

de circulație internațională. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate 

pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția 

candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică 

și Sport 

  

 2 fotografii de 3 x 4 cm    

 procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului   

Pentru a participa la admiterea în învățământul superior, în condițiile în care aceasta implică intrarea pe teritoriul României și desfășurarea 

unor probe/examene la sediul USV, candidații din afara granițelor țării trebuie să prezinte: 

 declarație pe proprie răspundere care să ateste că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și 

nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile 
  

 adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, 

eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV-2 
  

*Candidații care se înscriu la concursul organizat pentru programul de studii Educație Fizică și Sport sunt obligați ca pentru documentele 

medicale să îndeplinească, suplimentar următoarele : 

 adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru 

înscrierea la facultate” 
  

 electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice 

„ECG (sau EKG) normală” 
  

 adeverința de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta 

Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu 

mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport”. 

  

 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie prelucrate de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, ca operator de date cu caracter personal, în scop educație-cultură, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  

Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. 

 

DATA, SEMNĂTURA, 

___________ ______________ 


