
 

Cerere de înscriere la concursul de admitere pentru studii 

universitare de doctorat pentru Românii de pretutindeni 

 
 Foto 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL DE ADMITERE – ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 

DOCTORAT 

 

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

1. NUMELE  PRENUMELE  
2. NUMELE PURTAT ANTERIOR 
3. LOCUL ȘI DATA NAȘTERII   Țara:  Localitatea:  Data  

        
Z Z L L A A A A 

 

4. PRENUMELE PĂRINȚILOR: TATA MAMA 

5. SEXUL                       M F 6. STAREA CIVILĂ   CĂSĂTORIT(Ă)   NECĂSĂTORIT(Ă)    DIVORȚAT(Ă)   VĂDUV(Ă) 

7. CETĂȚENIA (CETĂȚENIILE) ACTUALE 
 

CETĂȚENII ANTERIOARE 

8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE: TIPUL:  SERIE NR.  
ELIBERAT DE ȚARA:  LA DATA 

        
Z Z L L A A A A 

 

VALABILITATE 
 
 

9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL: ȚARA LOCALITATEA: 
10. PROFESIA LOCUL DE MUNCĂ 
11. ADRESA COMPLETĂ UNDE POATE FI TRIMISĂ SCRISOAREA DE ACCEPTARE 

 
 

12. E-MAIL: 

 
13. MOTIVAȚIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA:  STUDII 
 
14. STUDII ABSOLVITE 

A. STUDIILE PREUNIVERSITARE ABSOLVITE 

DENUMIREA ACTULUI DE STUDII ȚARA DENUMIREA INSTITUȚIEI 
ABSOLVITE 

ANUL ABSOLVIRII 

 
 

   

B. STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ABSOLVITE 

DENUMIREA ACTULUI DE STUDII ȚARA DENUMIREA INSTITUȚIEI 
ABSOLVITE 

ANUL ABSOLVIRII 

    
 

C. STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT ABSOLVITE 

DENUMIREA ACTULUI DE STUDII ȚARA DENUMIREA INSTITUȚIEI 
ABSOLVITE 

ANUL ABSOLVIRII 

    
15. STUDII DOCTORALE SOLICITATE 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
SELECTATĂ: 

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” 
DIN SUCEAVA 

LIMBA DE EDUCAȚIE: 
 

16. SOLICIT AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ: DA NU 

17. LIMBI STRĂINE  CONFORM CERTIFICAT EMIS DE INSTITUȚIA: 

 SCRIS CITIT VORBIT 

LIMBA ROMÂNĂ    
    
    

 

Documente depuse la dosar:  

1 cerere de înscriere tip  

2 diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original;  

3 
cópie a Diplomei de bacalaureat sau echivalentă (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de 

circulație internațională, după caz); 

 

4 
diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, în 

original; 

 

5 
cópie a Diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată și, 

după caz, traducerea autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională; 

 

6 Foaia matricolă/supliment la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată, în original ;  



 

Cerere de înscriere la concursul de admitere pentru studii 

universitare de doctorat pentru Românii de pretutindeni 

 

7 
cópie a Foii matricole/supliment la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată și, după caz, 

traducerea autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională; 

 

8 
diploma de studii universitare de masterat  în original sau adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă 

în anul concursului) ; 

 

9 

cópie a diplomei de studii universitare de masterat sau adeverinţei de absolvire (pentru promoţia absolventă în 

anul concursului) și, după caz, traducerea autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională; 

 

10 Foaia matricolă pentru studiile universitare de masterat, în original;   

11 
cópie a foii matricole pentru studiile universitare de masterat și, după caz, traducerea autorizată în limba română 

sau într-o limbă de circulație internațională; 

 

12 

cópie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere și, după caz, traducerea 

autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Certificarea se face după original de 

către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD. 

 

13 pașaport  (primele 3 pagini) – copie;  

14 

cópie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (traducere 

autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz); Certificarea se face după 

original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD. 

 

15 

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

certificată la Ambasada/Consulatul României (doar pentru candidații care nu au obținut diploma de bacalaureat, 

licență sau master în România sau în Republica Moldova); 

 

16 

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; 

 

17 certificatul de competenţă lingvistică USV / internaţională (DALF, TOEFL, ZD, DELE);  

18 lista lucrărilor publicate  

19 Curriculum Vitae  

20 chitanță de plată a taxei de înscriere   

21 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, 

_______________  ______________ 

 

 


