ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

CERERE DE ÎNSCRIERE
pentru concursul de admitere la studii universitare de master
(pe locurile finanțate de la bugetul de stat)
Subsemnatul (a) __________________________________________ născut (a)
(numele de familie la naştere, prenumele tatălui şi prenumele candidatului)

în anul ____ luna ___________ ziua __ în localitatea __________________________,
judeţul (sectorul) ______________________ de cetăţenie ______________________,
naţionalitatea ____________ starea civilă ___________________________________,
legitimat(a) cu actul de identitate seria ___ nr. _____________, eliberat de
____________________________________la data de _______________, valabil în
perioada______________________________ cu domiciliul stabil în judeţul (sectorul)
_____________ localitatea _______________ strada _________________ nr. __
bl.___, sc. __, et.__ ap.___ telefon _____________________
adresa de
email_________________________________, cod numeric personal:

având următoarele studii: _________________________________________________
(ultima formă de învăţământ absolvită, localitatea şi anul absolvirii)

cu forma de învăţământ cu frecvență pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cu
durata studiilor de 3 semestre, ocupaţia actuală:________________________________
( funcţia şi locul de muncă)

fiul (fiica) lui __________________________________________________,
(numele şi prenumele tatălui candidatului)

şi al (a) lui ____________________________________________________,
(numele şi prenumele mamei candidatului)

ALTE SITUAŢII (SE VOR COMPLETA DACĂ ESTE CAZUL):
Cetăţenie anterioară______________________________
Numele de familie după căsătorie, înfiere, modificare la cerere_________________ .
Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu
dizabilităţi
_________________________________________________ .
(numai de persoanele aflate in aceasta situaţie, pe baza de documente)

Alte observaţii (pentru cazurile in care candidatul care a absolvit studii anterioare in
străinătate) ____________________________________________________________
(Vizarea/Recunoasterea

diplomei

prezentate

(DGRIAE

–

acorduri

bilaterale/CNRED/Directia

cetateni

straini

din

MECI)

_____________________________________________________________________
(Nr./Serie act de recunoastere/echivalare eliberat de DGRIAE/CNRED)

solicit să particip la concursul de admitere la programul de studii universitare de
master
_______________________________________________________
__________________________, pe locurile_____________________________
(se va completa: cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii)

Declar pe propria răspundere că:
nu am urmat, nu urmez şi nu am absolvit cu diplomă de master o altă
instituţie de învăţământ superior, pe locuri finanţate de la buget.
am urmat / urmez / am absolvit cu diplomă* studii universitare de master
pe locuri finanţate de la buget, în cadrul următoarei instituţii de învăţământ
superior **______________________________ , şi mă oblig, în
conformitate cu OUG nr. 49/2014, ca până la data înmatriculării să fac
dovada că am efectuat sau efectuez în tranşe plata contravalorii serviciilor
de şcolarizare către instituţia de învăţământ superior unde am fost
înmatriculat / sunt înmatriculat / am absolvit studiile.
Notă: * se vor tăia variantele incorecte
** se înscrie denumirea instituţiei de învăţământ superior

Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta
cerere, iar în situaţia că acestea nu corespund realităţii voi suporta consecinţele
legale.
Semnătura candidatului
______________________________

Data: __________________

