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CERERE DE ÎNSCRIERE Foto 

LA CONCURS ADMITERE – ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

STUDII MASTERAT 

 

 

DATE PERSONALE:  
(se va completa 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: Raionul: 

 Localitatea : 

 

 

 Strada și nr. : 

Telefon  

E-mail  

Data nașterii  

Locul nașterii  Țara: Localitatea : 

  Sexul  M       F 

Starea civilă  

  Cetățenia  

 

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 
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STUDII SOLICITATE (maximum 3 opțiuni):  

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

   

 

 

 

 

Facultatea Domeniul Programul de studiu Opțiune 

Facultatea de Educație Fizică și 

Sport 
Educație fizică și sport 

Educație fizică școlară și activități 

extracurriculare 
  

Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare 

corporală 
  

Facultatea de Inginerie Alimentară Ingineria produselor alimentare 

Controlul și expertiza produselor alimentare   

Managementul igienei, controlul calității 

produselor alimentare și asigurarea sănătății 

populației 

  

Managementul securității mediului și siguranță 

alimentară 
  

Facultatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor 

Inginerie electrică  Tehnici avansate în mașini și acționări electrice    

Inginerie electronică, 

telecomunicații și tehnologii 

informaționale 

Rețele de comunicații și calculatoare   

Calculatoare și tehnologia 

informației 
Știința și ingineria calculatoarelor   

Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management 

Inginerie și management  
Expertiză tehnică, evaluare economică și 

management  
  

Inginerie industrială 
Ingineria si managementul calității, sănătății și 

securității în muncă 
  

Facultatea de Istorie și Geografie 

Geografie 

Turism și dezvoltare regională   

GIS și Planificare teritorială   

Relații internaționale și studii 

europene 

Managementul relațiilor internaționale și al 

cooperării transfrontaliere 
  

Filosofie Consiliere și administrare în resurse umane   

Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării 
Filologie Teoria și practica traducerii    

Facultatea de Silvicultură Silvicultură 

Conservarea biodiversității și managementul 

ecosistemelor 
  

Managementul activităților din domeniul 

forestier 
  

Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică 

Științe administrative Management și audit în administrație și afaceri   

Administrarea afacerilor 

Management și administrarea afacerilor   

Managementul firmelor de comerț, turism și 

servicii 
  

Administrarea și formarea resurselor umane în 

organizații 
  

Contabilitate 

Contabilitate, audit financiar și expertiză 

contabilă 
  

Audit și guvernanță corporativă   

Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale   

Facultatea de Științe ale Educației Științe ale educației 
Managementul instituțiilor educaționale   

Consiliere școlară și educație emoțională   

În cazul în care voi fi admis, doresc cazare, în anul universitar 2020-2021, în cadrul căminelor studențești 
   

DA 

     

NU 

AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ 
   

DA 

     

NU 
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Documente depuse la dosar: Original Copie 

 Cerere de înscriere tip  
 

 diploma de bacalaureat în original   

 diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori 

adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) – în original și o copie a diplomei 

certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către un membru al Comisiei 

de admitere); 

  

 copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile 

universitare de licență / lungă durată (certificarea se face după original de către un membru al Comisiei de 

admitere); 

  

 copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original 

de către un membru al Comisiei de admitere); 
  

 cartea de identitate/pașaport  (primele 3 pagini) – copie;   

 copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se 

face după original de către un membru al Comisiei de admitere); 
  

 adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate. 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; 

  

 2 fotografii de 3 x 4 cm;   

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

 

 

 

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 

_______________________ _____________________________ 


