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 Foto/ Фото 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL DE ADMITERE – ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 

STUDII DE LICENȚĂ 

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ  

У КОНКУРСІ НА ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗВО – 2022-2023 н.р. 

БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ  

 

 

DATE PERSONALE / ОСОБИСТІ ДАНІ:  
(se va complete cu majuscule, conform datelor din pașaport) / (заповнюється великими ЛАТИНСЬКИМИ літерами, відповідно до паспортних 

даних) 
 

Nume de familie / Прізвище  

 

 

 

Numele de familie actual  
(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, 

conform actului doveditor) 

Теперішнє прізвище (після одруження, 

усиновлення, після зміни прізвища за 

запитом або інших ситуацій, підтверджених 

відповідними документами) 

 

Prenume / Ім’я 
 

 

Prenumele tatălui și al mamei 

Ім'я батька та матері 

  Tata / Батько : Mama  / Матір: 

Pașaport / Паспорт    Seria / Серія: Număr / Номер: 

Cod numeric personal/ Особистий 

ідентифікаційний код 

 

Domiciliul stabil /Постійне місце проживання  

  Țara / Країна: Regiunea /Область: 

Raionul / Район: Localitatea / Населений пункт : 

 

   Strada și nr. / Вулиця і номер: 

Telefon / Телефон   

E-mail / Електронна пошта  

Data nașterii / Дата народження   

Locul nașterii / Місце народження  Țara / Країна: Localitatea / Населений пункт: 

   Sexul / Стать  M / Ч                                 F / Ж 

Starea civilă / Сімейний стан   

   Cetățenia/Cetățeniile 

   Громадянство / Громадянства  
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STUDII ABSOLVITE / ЗДОБУТА ОСВІТА: 

A.STUDIILE PREUNIVERSITARE ABSOLVITE / ЗДОБУТА ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

Țara și localitatea /  

Країна та населений 

пункт  

Denumirea instituției 

Назва закладу  

Domeniul /profilul 

Галузь / профіль 

Anul absolvirii 

Рік випуску  

Forma de 

învățământ  

Форма 

навчання  

Denumirea actului de 

studii 

Назва отриманого 

освітнього документу  

  

 

 

 

 

 

    

B.STUDIILE UNIVERSITARE ABSOLVITE / ЗДОБУТА ВИЩА ОСВІТА 

Țara și localitatea /  

Країна та населений 

пункт  

Denumirea instituției 

Назва закладу  

Domeniul /profilul 

Галузь / профіль 

Anul absolvirii 

Рік випуску 

Forma de 

învățământ  

Форма 

навчання  

Denumirea actului de 

studii 

Назва отриманого 

освітнього 

документу 

  

 

 

 

 

    

 

 

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) 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ (можна вибрати максимум 3 варіанти). Варіанти нотуються цифрами від 1 до 3, у порядку 

уподобань кандидатів, відповідно до наявних пропозицій факультетів: 

Facultatea 
Факультет 

Domeniul 
Галузь 

Programul de studiu 
Спеціальність (Мова викладання)  

Opțiune 
Опція  

Facultatea de 

Economie, 
Administrație și Afaceri 

 

Факультет економіки, 
адміністрування та 

бізнесу 

Științe administrative / Адміністративні науки  
Asistenţă managerială şi administrativă / Менеджерське та 

адміністративне управління (Румунська)  
 

Finanțe / Фінанси  Finanţe şi bănci / Фінанси та банки (Румунська)  

Management / Менеджмент  Management / Менеджмент (Румунська)  

Economie și afaceri internaţionale / Економіка та 

міжнародний бізнес 

Afaceri internaţionale / Міжнародний бізнес (Румунська) 
 

Cibernetică, statistică și informatică economică  

Кібернетика, статистика та економічна 
інформатика 

Informatică economică / Економічна інформатика 

(Румунська)  

Contabilitate / Бухгалтерський облік 
Contabilitate şi informatică de gestiune / Бухгалтерія та 

інформаційні системи обліку й управління (Румунська) 
 

Administrarea afacerilor / Бізнес-

адміністрування 

Economia comerțului, turismului şi serviciilor / Економіка 
торгівлі, туризму та послуг (Румунська) 

 

Administrarea afacerilor / Управління бізнесом (Румунська)  

Economie / Економіка  
Economie generală și comunicare economică / Загальна 

економіка та економічна комунікація (Румунська)  
 

Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

 
Факультет фізичного 

виховання та спорту 

Educație fizică și sport / Фізичне виховання та 

спорт 

Educaţie fizică şi sportivă / Фізичне виховання та спорт 

(Румунська) 
 

Kinetoterapie / Кінетотерапія  
Kinetoterapie şi motricitate specială / Кінетотерапія і 

спеціальна моторика (Румунська) 
 

Facultatea de Drept și 
Științe Administrative 

 

Факультет права та 
адміністративних наук  

Științe administrative / Адміністративні науки  Administraţie publică / Державне управління (Румунська)  

Drept / Право 

Drept / Право (Румунська)  

Drept european și internațional / Європейське та міжнародне 
право (Румунська) 

 

Facultatea de Inginerie 
Alimentară 

 

Ingineria produselor alimentare / Харчова 

інженерія 

Ingineria produselor alimentare / Харчова інженерія 

(Румунська) 
 

Controlul şi expertiza produselor alimentare / Контроль та 
експертиза харчових продуктів (Румунська) 
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Факультет харчової 

інженерії 

Protecția consumatorului și a mediului / Захист споживачів та 

навколишнього середовища (Румунська) 
 

Știinte inginerești aplicate / Прикладні 
інженерські науки  

Științe gastronomice / Гастрономічні науки (Румунська) 
 

Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința 

Calculatoarelor 

 
Факультет 

електричної інженерії 

та  комп'ютерних наук 

Calculatoare și tehnologia informației / 

Комп'ютери та технологія інформації  

Calculatoare / Комп'ютери (Румунська) 
 

Ingineria sistemelor / Інженерія систем  Automatică şi informatică aplicată / Автоматика та прикладна 
інформатика (Румунська)  

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii 

informaționale / Електронна інженерія, 
телекомунікація та інформаційні технології  

Rețele și software de telecomunicații / Мережі та програми 

телекомунікацій (Румунська)  

Electronică aplicată / Прикладна електроніка (Румунська)  

Știinte inginerești aplicate / Прикладні інженерні 

науки  

Echipamente si sisteme medicale / Медичне обладнання та 

системи (Румунська) 
 

Ingineria autovehiculelor / Автомобільна 

інженерія  

Echipamente și sisteme de comandă și control pentru 

autovehicule / Обладнання та системи керування й контролю 
автомобілем (Румунська) 

 

Inginerie energetică / Енергетична інженерія  Inginerie energetică (Energetică și tehnologii informatice / 

Managementul energiei) / Енергетична інженерія (енергетика 
та інформаційні технології / Менеджмент енергії) 

(Румунська) 

 

Inginerie electrică / Електрична інженерія  Sisteme electrice / Електричні системи (Румунська)  

Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Autovehicule 

și Robotică 

 
Факультет  механічної 

інженерії, 

автомобілебудування 

та робототехніки 

Mecatronică și robotică / Мехатроніка та 
робототехніка 

Robotică / Робототехніка (Румунська)   

Mecatronică / Мехатроніка (Румунська)  

Inginerie industrială / Промислова інженерія  Tehnologia construcțiilor de mașini / Технологія 

машинобудування (Румунська) 
 

Ingineria autovehiculelor / Автомобілебудування  Autovehicule rutiere / Дорожні транспортні засоби 
(Румунська) 

 

Inginerie mecanică / Механічна інженерія  Inginerie mecanică / Механічна інженерія (Румунська)   

Facultatea de Istorie și 

Geografie 

 
Факультет історії та 

географії  

Geografie / Географія 
Geografie / Географія (Румунська)  

Geografia turismului / Географія туризму (Румунська)  

Istorie / Історія Istorie/ Історія (Румунська)  

Relații internaționale și studii europene / 
Міжнародні відносини та європейські студії  

Relaţii internaționale şi studii europene/ Міжнародні відносини 
та європейські студії (Румунська) 

 

Sociologie / Соціологія  Resurse umane / Людські ресурси (HR) (Румунська)  

Asistență socială / Соціальна робота  Asistenţă socială / Соціальна  робота (Румунська)  

Facultatea de Litere și 
Stiinţe ale Comunicării 

 

Факультет філології та 
комунікативних наук  

Limbă și literatură 

 

Мова та література  

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă 

(franceză, germană, spaniolă, italiană)  
Румунська мова та література - Сучасна (французька, 

німецька, іспанська або італійська) мова та література 

(Румунська + іноземна) 

 

Limba şi literatura engleză - Limba și literatura germană/ Limba 

și literatura română 

Англійська мова і література - Німецька мова і література / 

Румунська мова і література (іноземні; іноземна + 

румунська) 

 

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura spaniolă / italiană  
Англійська мова та література – Іспанська/італійська мова та 

література 

 

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / 

germană  
Французька мова та література – Англійська / німецька мова 

та література (іноземні) 

 

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura spaniolă / 
italiană 

Французька мова та література – Іспанська/італійська мова 

та література (іноземні) 

 

Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă 
(franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 

Українська мова та література - Сучасна (французька, 

англійська) мова та література / Румунська мова та 
література (українська + іноземна; українська + 

румунська) 

 

Științe ale comunicării 

Комунікативні науки 

Media digitală / Електронні медіа (Румунська)  

Comunicare şi relații publice / Комунікації та Паблік рилейшнз 
(Румунська)  

 

Facultatea Medicină și 
Științe Biologice 

 

Sănătate / Здоров'я 

Nutriţie şi dietetică / Нутріціологія та дієтологія (Румунська)  

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare / 
Бальнеофізіокінетотерапія та відновлення (Румунська) 

 

Tehnică dentară / Зубна техніка (Румунська)  
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În cazul în care voi fi admis, doresc cazare, în anul unversitar 2022-2023, în cadrul căminelor studențești: 

У разі мого зарахування прошу надати можливість проживання в студентському гуртожитку у 

2022-2023 навчальному році 

DA / 
ТАК 

NU / 
НІ 

Solicit an pregătitor de limba română:  

Потребую підготовчого навчального року для вивчення румунської мови:  

DA / 
ТАК 

NU / 
НІ 

 

 

Documente depuse la dosar:  

Подані документи:  

 

1 cerere de înscriere tip / заява на зарахування    

2 

diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz) 

Свідоцтво про завершення повної середньої загальної освіти або інший документ, який до нього 

прирівнюється, сертифікат про проходження ЗНО (оригінал і засвідчений авторизований переклад румунською 

або будь-якою мовою міжнародного спілкування, за необхідності); 

 

 

 

 

 

3 

foaia matricolă pentru studiile liceale, în original; (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație 

internațională, după caz) 

Додаток до свідоцтва про завершення повної середньої загальної освіти (оригінал і засвідчений авторизований 

переклад румунською або будь-якою мовою міжнародного спілкування, за необхідності);  

 

 

4 

diploma de licență (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire, pentru absolvenții care doresc să urmeze un al 

doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original 

Диплом бакалавра (або інший документ, який до нього прирівнюється) або диплом про завершення навчання, в 

оригіналі, для випускників, які бажають продовжити другу спеціальність/ програму навчання або вступити на 

подальше навчання 

 

 

5 

foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licență, în original, absolvenții care doresc să urmeze un al 

doilea program de studii 

Додаток до диплому про вищу освіту, в оригіналі, для бажаючих отримати другу вищу освіту 

 

 

6 

certificatul de naștere (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională); 

Свідоцтво про народження (засвідчений авторизований переклад румунською або будь-якою мовою 

міжнародного спілкування) 

 

7 

certificatul de căsătorie, dacă este cazul (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională) 

Свідоцтво про шлюб, за необхідності (засвідчений авторизований переклад румунською або будь-якою мовою 

міжнародного спілкування) 

 

8 adeverință medicală tip* care să permită accesul în colectivitate 

Типова медична довідка*, яка допускає до навчання в колективі (оригінал і засвідчений авторизований переклад 

румунською або будь-якою мовою міжнародного спілкування) 

 

* Suplimentar pentru candidații care se înscriu la concursul organizat pentru programele de studii Educaţie fizică şi sport, 

Kinetoterapie și motricitate specială: 

* Додатково для кандидатів, які беруть участь у конкурсі за навчальними програмами „Фізична культура і 

спорт”, „Кінетотерапія та спеціальна моторика”: 

a. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate” 

Медична довідка, виписана сімейним лікарем з резолюцією „Клінічно здоровий. Дозволено навчання в 

університеті” 

 

 

 

b. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) 

normală” 

Електрокардіограма (ЕКГ), проведена та описана лікарем-кардіологом, із заключенням: „ЕКГ в нормі” 

 

 

Факультет медицини 

та біологічних наук 

Asistență medicală generală / Сестринська справа 

(Румунська) 
 

Biologie / Біологія  
Biologie / Біологія (Румунська)  

Biochimie / Біохімія (Румунська)  

Facultatea de 

Silvicultură 

 
Факультет  лісового 

господарства  

Silvicultură / Лісове господарство Silvicultură / Лісове господарство (Румунська)  

Știința mediului / Екологія  
Ecologie și protecția mediului / Екологія та захист 
навколишнього середовища (Румунська)  

Facultatea de Științe ale 
Educației 

 

Факультет 
педагогічних наук  

Științe ale educației / Педагогічні науки 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar / Педагогіка 
початкової та дошкільної освіти (Румунська) 

 

Psihologie / Психологія (Румунська)  
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9 
cartea de identitate/pașaport (primele 3 pagini)  

Закордонний паспорт (копія першої сторінки) / паспорт (копії перших трьох сторінок) 

 

 

10 2 fotografii de 3 x 4 cm / 2 фотографії 3 х 4 см.  

11 dovada achitării taxei de înscriere / документ, що підтверджує оплату за участь в конкурсі на зарахування  

 

󠆰 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. 
 

󠆰 Я даю згоду на обробку персональних даних, переданих цією заявою, Сучавським університетом „Штефан чел Маре” в якості 

оператора персональних даних, в освітньо-культурних цілях, відповідно до Регламенту ЄС 679/2016 про захист фізичних осіб щодо 

обробки персональних даних та про вільний обіг таких даних. Мені довели до відома, що я користуюся всіма правами передбаченими 

Регламентом ЄС. 

 

DATA / ДАТА, SEMNĂTURA / ПІДПИС, 

_______________  ______________ 


