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Specializarea __________________________ 
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____________ 

Data         2021 

ANEXA 2 FIȘA CU OPȚIUNI

Toate datele se completează cu majuscule! Acolo unde e cazul, se bifează răspunsul corect. 

I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI 
1. Numele și Prenumele (din certificatul de naștere)    2. CNP (Cod numeric personal)  
                                           

 

II. STUDIILE MASTERALE FINALIZATE 
a) Denumirea instituției de învățământ superior: 
 
b) Facultatea: 
 

 

c) Țara:  d) Județul:  e) Localitatea:  
 

f) Domeniul/Profilul:  
 

g) Specializarea/Programul de studii:  
 

h) Forma de învățământ: 1 Zi/cu frecvență 2 Frecvență redusă 3 Învățământ la distanță 
 

i) Forma de finanțare: Buget  An I  An II 
 

 Taxă  An I  An II 

 

III. STUDIILE MASTERALE NEFINALIZATE 
a) Denumirea instituției de învățământ superior: 

 
b) Facultatea: 
 

 

c) Țara:  d) Județul:  e) Localitatea:  
 

f) Domeniul/Profilul:  
 

g) Specializarea/Programul de studii:  
 

h) Forma de învățământ: 1 Zi/cu frecvență 2 Frecvență redusă 3 Învățământ la distanță 
 

i) Forma de finanțare: Buget  An I  An II 
 

 Taxă  An I  An II 

 

IV. INFORMAȚII ȘCOLARE RELEVANTE DESPRE CANDIDAT 
 

1. Media generală a anilor de licență (în cifre și litere):   ,    
 

2. Media examenului de licență (în cifre și litere):   ,    
 

3. Media examenului de bacalaureat (în cifre și litere):   ,    

Flory
Typewritten Text



 

V. CERTIFICAT COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 
a) Denumirea instituției care a eliberat certificatul: 
 

 

b) Punctajul:   
 

c) Calificativ general:   

  
 d) Data expirării certificatului

V. OPȚIUNEA CANDIDATULUI 
 
Specializarea Forma de învățământ Opțiunea candidatului 
Master: 
 

CU FRECVENȚĂ 
 

FRECVENȚĂ REDUSĂ 
 

 
 
ATENŢIE LA COMPLETARE! Selecția candidaților se va face în ordinea mediilor. 
 Notă: Candidatul notează în ordinea preferinţelor (de la 1 la 2, unde 1 este prima opţiune) formele 
de învăţământ pentru care optează. Nu se foloseşte  de mai multe ori acelaşi număr. Candidatul poate 
opta și doar pentru o singură formă de învățământ, marcată cu 1.
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 
 
 Subsemnatul/a______________________________________________, declar pe proprie 
răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de art. 320-327 
Cod Penal, că informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că dacă nu voi confirma 
locul ocupat în perioada stabilita, voi pierde acest drept. Am luat la cunostinţă că, în eventualitatea 
că voi fi declarat admis, înmatricularea (dobândirea calităţii efective de student) se face doar dupa 
confirmarea locului conform regulamentului de admitere. 
 
 
 
 
 
 
 
  Data,        Semnătura, 
 
 ______________      _____________________ 




