Cerere de înscriere la concurs pentru studii liceale sau universitare în învăţământul de stat din România
Anexa nr. 1 A
pentru tinerii de etnie română care nu au absolvit liceul în România din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina,Ungaria şi diasporă

ATENŢIE !
A nu se completa de către candidat !

Nr.înreg. MECI _________ din ___________

CERERE DE ÎNSCRIERE

Foto
3/4

LA CONCURS – SESIUNEA IULIE 2009
STUDII LICEALE / UNIVERSITARE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT DIN ROMÂNIA1
(Se va completa cu majuscule)

DATE PERSONALE:
NUMELE DE FAMILIE:

Se va completa cu litere latine majuscule

PRENUME:
Se va completa cu litere latine majuscule

PAŞAPORT

număr:

seria:

COD NUMERIC PERSONAL:
DOMICILIUL STABIL: Țara:

Regiunea:

Localitate:

……

Strada:

Telefon:

E-mail:

DATA NAŞTERII:

LOCUL NAŞTERII: Țara:
Z

Z

L

L

A

A

A

A

SEXUL: Masculin… Feminin… STAREA CIVILĂ:Căsătorit(ă)

Localitatea:
Necăsătorit(ă)

Nr:

 CETĂŢENIA:



NAŢIONALITATEA:
PRENUMELE PĂRINŢILOR:

Tata:

CetăȚenia:

NaȚionalitatea

Mama:

CetăȚenia:

NaȚionalitatea

STUDII ABSOLVITE:
Ţara şi localitatea
0

Denumirea instituţiei şi anul
absolvirii

Domeniul /
profilul

1

2

I

II

III

IV

V

Media
examen
de
absolvire

3

4

5

6

7

8

Media anilor de studii

Denumirea actului de
studii2
9
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CUNOAŞTEREA LIMBII ROMÂNE / A UNUI DIALECT AL LIMBII ROMÂNE: Da..

Nu..


SOLICIT SĂ STUDIEZ ÎN ROMÂNIA:




FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȚCOLARIZARE, CU BURSĂ 3 ……….
FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȚCOLARIZARE, FĂRĂ BURSĂ………

STUDII SOLICITATE:
1. PREUNIVERSITARE 4:
Liceul…………………………………………………….…………..în clasa………Profilul………………………din localitatea…………………………

2. AN PREGĂTITOR :
în domeniul ……………………………………………………………la instituţia de învăţământ (aleasă din ANEXA Nr. 3):
a)………………………………………………..………… .din localitatea: …………………………………………………………………….
b) ………………………………………………..………… din localitatea: …………………………………………………………………….
c) ………………………………………………..………… din localitatea: …………………………………………………………………….

3. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ în domeniul fundamental: …………………………………………………………
la instituţia de învăţământ:*
1)…………………………………………………………………specializarea ………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………...specializarea ………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………specializarea …………………………………………………………………
*Alegerea instituţiilor de învăţământ superior se va face în ordinea preferinţelor candidaţilor , din anexa corespunzătoare domeniilor pentru care
optează !

4. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, REZIDENȚIAT ȚI DOCTORAT (se bifează căsuța corespunzătoare):
MASTERAT** 

REZIDENȚIAT** 

DOCTORAT** 

** Dosarele pentru studii de masterat, doctorat şi rezidenţiat se depun direct la universităţi !
Prin completarea prezentei Cereri de Înscriere am luat cunoştinţă că, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, bursierilor le sunt
interzise:
schimbarea domeniului ales sau a facultăţii pe toată durata studiilor;
transferul de la o universitate la alta în primul şi ultimul an de studii.
VERIFICAŢI EXISTENŢA TUTUROR DOCUMENTELOR ÎN DOSAR,
CONFORM TABELULUI DE PE VERSO !!
DATA………………………………………

SEMNĂTURĂ CANDIDAT………………………………..

LOCALITATEA……….……………………

SEMNĂTURĂ PĂRINTE / TUTORE 4…….........................

1

- cererea se referă numai la candidaţii de origine etnică română, cu domiciliul stabil în străinătate
- pentru studii complete – diploma de absolvire învăţământ gimnazial / diploma de bacalaureat sau echivalentă; pentru studii parţiale – foaia matricolă sau
adeverinţă cu situaţia şcolară pe ani de studii.

2
3

Locurile cu bursă şi fără bursă sunt subvenţionate de stat în ceea ce priveşte cazarea în cămine şi taxele de şcolarizare
4 Pentru învăţământul preuniversitar, cererea va fi semnată şi de unul dintre părinţi sau tutore.
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DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

Nr.
crt.

TIPUL DOCUMENTULUI

1
2

Cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr.1A)
Copie după actul de naştere
Copie după primele 3 pagini ale cărţii de identitate, care atestă
domiciliul stabil, autentificată de ambasadele sau misiunile
diplomatice ale României din ţara respectivă.
Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în
străinătate / de cetăţean străin
Susţinerea originii etnice române prin:
- adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008
art.1(2) lit. (a) şi (b) legal constituite;
- declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente
oficiale personale şi de familie, după caz (certificate de
naştere, certificate de căsătorie etc.),
vizate de ambasadele sau misiunile diplomatice ale României din
ţările respective.
Adeverinţă medicală tip, tradusa in limba română sau într-o limbă de
circulaţie internaţională
1 Fotografie ¾ color, care se aplică pe cerere
Copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel
Traduceri în limba română / într-o limbă de circulaţie internaţională
legalizate după:
 diploma / certificat / adeverinţă de absolvire, însoţite de
anexe / foaia matricolă / adeverinţă de studii parţiale
(incomplete)
Pentru studii de doctorat, pe lângă actele menţionate, mai sunt
necesare următoarele documente: Curriculum Vitae; Listă cu
lucrări (articole publicate în reviste de specialitate, comunicări
ştiinţifice, referate, brevete, contracte de cercetare ştiinţifică,
monografii, cărţi publicate etc.), Recomandări de la două cadre
didactice universitare sau specialişti care cunosc activitatea
candidatului; Argumentarea temei de cercetare (pe maxim o
pagină), în limba română sau într-o limbă de circulaţie
internaţională.

3
4

5

6
7
8
9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Documente necesare la dosar pentru:
PRE –
UNIVERSITARE
UNIVERMasterat
SITARE
Licenţă
Rezidenţiat
Doctorat

Da
Da

Da
Da

Da
Da

Da
Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da
Da

Da
Da

Da
Da

Da
Da

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru candidaţii respectivi.
Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare.
Pentru Concursul Naţional de Rezidenţiat Ministerul Sănătăţii Publice poate solicita documente specifice suplimentare,
Candidaţii pentru studii de masterat, rezidenţiat sau doctorat depun dosarele de înscriere direct la universităţile organizatoare de
examene de admitere, care pot solicita documente specifice suplimentare .
În cererea de înscriere candidaţii vor opta pentru un domeniu de licenţă și specializare în învăţământul superior, după preferinţe.
Candidaţii din promoţia anului curent care nu au intrat în posesia diplomei de studii pot depune la dosarul de concurs adeverinţa
de absolvire a studiilor respective, urmând ca, la înmatriculare să prezinte actul în original.

__________________________________________________________________________________________________________
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
ROMÂNIA - 2009

