
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - ciclu universitar de master - 
la concursul de admitere sesiunea _____ iulie-septembrie 2013_____ 

 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (Toate informaţiile se completează cu majuscule) 
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
  
I. Datele personale ale candidatului  
I.1.Numele de familie din certificatul de naştere:   
                                          
I.2. Numele de familie actual (dacă diferă de I.1):  
                                          
I.3. Prenumele (o căsuţă liberă între nume):  
                                          
I.4. Iniţialele tatălui       I.5. CNP:                
I.5. Data naşterii: Ziua:   Luna:   Anul:      
I.6. Locul naşterii:   Sexul F/M  
I.7. Starea civilă:   necăsătorit(ă)    I.8. Starea socială specială: orfan de un părinte  
 căsătorit(ă)   orfan de ambii părinţi  
 divorţat(ă)   provenit din case de copii  
 vaduv(ă)   provenit din familie monoparentală  
I.9. Cetăţenia:   Etnia:   Religia:  
I.10. Adresa:   
  
I.11. Act de identitate:   Seria:   Numărul:   Eliberat de:   
   Data eliberării:   -   -     Perioada de valabilitate:  
I.12. Alte date ale candidatului:   Telefon:  Adresă e-mail:  

 I.13. Candidaţi care se încadreaza în categoria persoanelor cu dizabilităţi (se bifează numai de persoanele aflate în 
această situaţie pe bază de documente)  
II. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar) 
II.1. Studiile universitare absolvite 
Denumirea instituţiei de învăţământ superior  
Ţara  Localitatea:  Judeţul:  
Facultatea  Domeniul/Profilul  
Specializarea  Titlul obţinut  
                  Învăţământ de stat                                                                    Învăţământ particular  
    

Forma de învăţământ: Zi  Seral  FR  ID      Forma de finanţare : Buget  Taxă  
Durata studiilor (nr. ani sau nr.semestre, după caz)  An absolvire   
II.2. Date de identificare ale actului de studiu – Tipul:  Seria:  Nr:  
(denumirea – diplomă de licenţă/echivalentă/diplomă de master) 
Emitentul:  An emitere:  Supliment/foaie matricola nr  
Medie ani de studii:  Medie licenţă:      Nota susţinerii lucrării de licenţă:   
II.3. Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate) 
 - Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIAE – acorduri bilaterale/CNRED/Direcţia cetăţeni străini din MECI)  
 - Nr/Serie act de recunoaştere/echivalare eliberat de DGRIAE/CNRED   
III. Date privind alte studii masterale ale candidatului  
III.1. Studiile masterale urmate sau absolvite 
Denumirea instituţiei de învăţământ superior  
Ţara  Localitatea:  Judeţul:  
Facultatea  Domeniul/Profilul  
Specializarea  Titlul obţinut  
Forma de învăţământ: Zi  Seral  FR  ID      Forma de finanţare : Buget  Taxă  
Durata studiilor (nr. ani sau nr.semestre, după caz)  An absolvire   
III.2. Date de identificare ale actului de studiu – Tipul:  Seria:  Nr:  
(denumirea – diplomă de licenţă/echivalentă/diplomă de master) 
Emitentul:  An emitere:  Supliment/foaie matricola nr  



IV. Date privind părinţii/susţinătorul legal 
Numele şi prenumele părinţilor: Tata:  Mama:  
Nivelul de educaţie al părinţilor: 
Tata:   primar  gimnazial  profesional  liceal  postliceal  universitar  
Mama: primar  gimnazial  profesional  liceal  postliceal  universitar  
 

V. Opţiuni admitere 
V.1 Doriţi să candidaţi pentru locurile finanţate de la buget? (marcaţi cu X) 
 DA Continuaţi cu întrebarea V.2     DA Continuaţi cu V.3 
 NU Mergeţi la punctul V.3 

      Dacă nu veţi fi admis la învăţământul 
    finanţat de la buget, doriţi învăţământ cu 
                                         taxă?  (marcaţi cu X) 

 NU Continuaţi cu VI.1 

 
V.2 Admitere buget V.3 Admitere taxă

Precizaţi domeniul de masterat pentru care optaţi, pentru 
locurile finanţate de la buget (marcaţi cu X un singur 
domeniu, în coloana 1). Dacă, domeniul ales conţine două sau 
mai multe specializări, vă rugăm să precizaţi, în coloana 3 
ordinea de preferinţă a specializărilor (exprimată prin cifre 1, 
2, 3). Specializările haşurate nu oferă locuri la buget.  

Precizaţi (prin cifre: 
1, 2, 3...), în coloana 
5, ordinea de 
preferinţă a 
specializărilor  

Domeniul 
pentru 

care 
optaţi 

Domenii 
Ordinea  de 
preferinţă a 

specializărilor

Specializări 

Ordinea  de 
preferinţă a 

specializărilor 

1 2 3 4 5 

 Cibernetică, Statistică şi 
Informatică Economică 

 Managementul Afacerilor Electronice  

 Audit  şi Management Financiar Contabil  
 Contabilitate  Contabilitate şi Raportări Financiare Conforme 

cu Standardele Internaţionale  

 Economie şi Afaceri Europene  
 International Economics and Business 

Administration (în limba engleză)   Economie şi Afaceri 
Internaţionale 

 Dezvoltare Regională şi Proiecte Europene  
 Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor   
 Finanţe şi Administrarea Afacerilor   
 Management Financiar Bancar  
 Applied Finance (în limba engleză)  
 Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor 

(frecvenţă redusă)  

 Finanţe 

 Management Financiar Bancar  (frecvenţă redusă)  
Administrarea 
Afacerilor 

 Administrarea Afacerilor şi Antreprenoriat  

Marketing   Marketing şi Comunicare în Afaceri   
 Managementul Afacerilor  
 Managementul Resurselor Umane  
 Managementul Organizaţiilor Publice  

 

Management 

 Managementul Afacerilor  (frecvenţă redusă)  
 

VI.1. Precizaţi dacă aţi achitat taxa de înscriere pentru concursul de admitere (prin marcarea cu X a casetei corespunzătoare şi 
completarea elementelor solicitate): 
 

DA  Cuantumul taxei:      Numărul şi data chitanţei:  
NU  Motivul scutirii de taxă: 

 

VI.2 PENTRU EVENTUALELE COMUNICĂRI, CANDIDATUL POATE FI GĂSIT LA ADRESA: 
.................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ Telefonul .............................................. 
 
 

  Data înscrierii....................                          Semnătura candidatului  ................................ 
Subsemnatul ............................................................................................................................….................., posesor al C.I./B.I. seria 

....... nr. ..................... eliberat de ........................................................ la data de .................., declar cele de mai sus pe propria mea răspundere. 
Sunt conştient de faptul că înscrierea de date false va determina, după caz, eliminarea din concurs sau pierderea locului obţinut, concomitent cu 
sancţiuni civile sau penale. 

 

Se completează de comisia de admitere: 
VERIFICAT:  Numele şi prenumele ....................................................................   Semnătura ................................... 

 


