
 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
Facultatea IMST 

 
 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE NR. __________ 

PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ/INGINER CARE 

DORESC SĂ URMEZE ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT 
 

ANUL UNIVERSITAR 2012 - 2013 
 

1. Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului: 

___________________________________________________________________________ 

2. Sexul: ________________ 

3. Cetăţenia: ________________________, Naţionalitatea __________________________________, 

4. Data naşterii: ziua _______, luna _________________________, anul _______________________, 

5. Locul naşterii: localitatea _______________________, judeţul/sectorul _________________, 

6. Buletinul/cartea de identitate: seria _______ , nr.____________________________________, 

eliberat de ____________________________________ , la data de ________________________, 

7. Domiciliul stabil: localitatea ___________________________________________________ _____, 

judeţul / sectorul __________________________________, cod poştal ______________________, 

str.___________________________________ , nr. _____, bl.______, sc____, et.___, ap._______, 

telefon: ________________________________________________________________________, 

adresa e-mail: ___________________________________________________________________, 

8. Liceul absolvit:______________________________________________________________, 

din localitatea ______________________ , specializarea absolvită__________________________, 

anul absolvirii: ____________ 

9. Am absolvit: 

a) Facultatea _____________________________________________________________ , 

Institutul de învăţământ superior _________________________________________________, 

din localitatea _______________________________________ , în anul _________________, 

în profilul/domeniul __________________ , specializarea ____________________________ 

b) şi Facultatea ___________________________________________________________ , 

Institutul de învăţământ superior _________________________________________________, 

din localitatea _______________________________________ , în anul _________________, 

în profilul/domeniul __________________ , specializarea ____________________________, 

10. Media generală a anilor de studii: ____________________________________________________ 

(în cifre şi litere) 

11. Media examenului de licenţă/diplomă: __________________________________________ 

(în cifre şi litere) 

12. Seria şi numărul diplomei de licenţă/inginer: ___________________________________________ 

  



 

 
 

13. Specializarea pe care am absolvit-o: studii de masterat/studii academice (dacă este cazul): 

____________________________________________________________ în regim fără taxă/cu taxă, 

Facultatea _________________________________________________________________________, 

Institutul de învăţământ superior _________________________________________, din localitatea 

__________________, în anul _____,cu media generală _______________________________, 

(în cifre şi litere) 

nota _____________________________________________ la examenul de disertaţie. 

(în cifre şi litere) 

14. a) Facultatea la care se înscrie 
_____________________________________________________________________ 

b) Programul de studii pe care doreşte să îl urmeze: 

 

1. __________________________________ 6. __________________________________ 

2. __________________________________ 7. __________________________________ 

3. __________________________________ 8. __________________________________ 

4. __________________________________ 9. __________________________________ 

5. __________________________________ 10. __________________________________ 

 

15. Locul de muncă: ______________________________________________________________ 

din localitatea ________________________________, judeţul/sectorul ___________________ 

telefon: ___________________________ 

16. Numărul chitanţei pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere ___________________ 

17. Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că declararea 

unor informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere. De 

asemenea am luat la cunoştinţă că Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti prelucrează datele mele 

cu caracter personal în scopul admiterii şi finalizării studiilor şi de faptul că sunt obligat să furnizez 

datele cunoscând că refuzul determină neînscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvăluite 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, şi Băncilor (numai pentru studenţii bursieri). 

Prelucrarea notificată la ANSPDCP a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu 

caracter personal sub numărul 3291. 

Conform Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, cunosc faptul că beneficiez de dreptul la 

informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate precum şi dreptul de a 

nu fi supus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată şi semnată, Universităţii 

POLITEHNICA din Bucureşti. De asemenea, am luat la cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă 

adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi 

justiţiei. 
 

Candidat: Semnătura _________________________ , Data ____________  
 
 
 

18. Verificat: Numele şi prenumele ____________________________________  
 

Semnătura __________________________ , Data ______________  

 


