
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
la concursul de admitere pentru Studii Universitare de Masterat - ciclul II - 

SESIUNEA IULIE 2013 
 
                     Numărul legitimaţiei de concurs (se completează de către comisie):  
 
 

I. DATE PERSONALE (se completează de către candidat  cu majuscule) : 
  
Codul numeric personal :  
 
Numele de familie : 
 
Prenume candidat (ă): 
 
Prenumele tatalui: 
 
Prenumele mamei : 
                             
Data naşterii:         (ziua)                    (luna)                   (anul)                                         Sexul (bărbătesc=B, femeiesc=F): 
 
Locul naşterii :  Judeţul                 Localitatea  
 

ACTUL DE IDENTITATE (se completează de către candidat cu majuscule) : 
  
Tip(buletin=BI,adeverinţă=AI,carte de identitate=CI,paşaport=P):             Seria                       Nr. 
 
Eliberat de Pol: Judeţul .          Localitatea                                            la data: (ziua)             (luna)            (anul) 

 Valabil până  la data de: (ziua)                (luna)               (anul)   

        
 
Domiciliul stabil: Judeţul               Localitatea         
 
Strada:                                                                             Nr.            Bloc              Scara           Etaj            Ap.          Sector 
       
 
 Telefon  fix / mobil:                                                                                
 
 Adresa de E-mail 
 
Starea civilă:  Casatorit (ă)           Necasatorit (ă)          Divorţat(ă)            Vaduv(ă)            
 
Stare socială  specială :Orfan de un părinte                Orfan ambii părinţi               Provenit din case de copii           
                                      Proveniti din familie monoparentala 
 
Cetăţenia : română cu domiciliul în România            română cu domiciliul în străinatate         alte cetăţenii         
                  Centăţenia anterioară (dacă este cazul)  
 
Etnia (numai pentru candidaţii români, poate să nu fie declarată): 
 
Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (pe bază de documente): 
 
 
 

II. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI  
STUDII PREUNIVERSITARE ABSOLVITE, NIVEL LICEU 

(se completează de către candidat cu majuscule): 

ABSOLVENT al (instituţia) __________________________________, ţara _____________, localitatea ___________________ 

profilul/domeniul __________________durata studiilor________ , anul absolvirii___________, forma de învăţământ: Zi        ,  

Seral       , FR       , ID 
 
Diplomă de bacalaureat          sau echivalentă (pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)           
 
seria ___, nr. __________, emisă de _________________________,data emiterii _________ , nr. foaie matricolă ___________ 
 

Observaţie: 
În cazul candidaţilor absolvenţi studii preuniversitare în străinătate se completează suplimentar dosarul de înscriere cu 
documentul de recunoaştere/ echivalare a diplomei vizat de Direcţia Cetăţeni Străini  MECTS cu specificarea: nr _________, 
serie __________act recunoaştere/ echivalare 
 
 

    

 



 
III. DATE SPECIFICE PENTRU CONCURS (se completează de către candidat cu majuscule): 

ABSOLVENT al Instituţiei de Învăţământ Superior  __________________________________ ţara  __________, localitatea 

____________, judeţul _____________facultatea de ________________________________________ , domeniul/ profilul 

______________________, specializarea/programul de studiu __________________________________, forma de învăţământ 

Zi        , Seral       ,  FR        ,  ID        , finanţare: buget        ,  taxă        , durata studiilor : nr. ani        , nr. semestre        ,   anul  

absolvirii ___________  ,  diploma de licentă        ,  diplomă echivalentă            ,   seria _____________, nr _____________ 

emitentul ______________________, anul eliberării ____, supliment diplomă/ foaie matricolă  seria______, nr. __________,       
 

Observaţie: 
În cazul candidaţilor absolvenţi studii universitare în străinătate, se completează suplimentar dosarul de înscriere cu documentul 
de recunoaştere / echivalare a diplomei, vizat de Direcţia Cetăţeni Străini  MECTS cu specificarea: nr _______________, serie 
__________act  recunoaştere / echivalare 

Media la examenul de licentă/diplomă (cu două zecimale)             ,             şi  Media anilor de studiu              ,  
  
 

Îmi manifest în urmãtoarea ordine opţiunile pentru: 

(completaţi cu cifre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 în cãsuţele aferente programului):        BUGET      TAXÃ 

Domeniul INGINERIA MEDIULUI 

a. DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI........................................................................................................... 

b. PROCEDEE AVANSATE ÎN PROTECŢIA MEDIULUI.............................................................................................................. 

c. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR NATURALE ŞI AL DEŞEURILOR .......................................................... 

d. INGINERIA, DREPTUL ŞI ECONOMIA DEZVOLTĂRII DURABILE......................................................................................... 

e. ANTREPRENORIATUL DEZVOLTĂRII DURABILE.................................................................................................................. 

f. CULTURĂ TEHNOLOGICĂ ŞI COMUNICARE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII DURABILE.............................................. 

Domeniul INGINERIA MATERIALELOR 

g. MATERIALE, MICRO ŞI NANOTEHNOLOGII...................................................................................................... 

h. INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL PROCESĂRII AVANSATE A MATERIALELOR........................................... 

i. METALURGIA PULBERILOR ŞI MATERIALE AVANSATE................................................................................ 

 

IV. ANGAJAMENT 
În cazul în care voi fi admis(ă), mă oblig să respect Carta, Statutele şi Regulamentele Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 

Mă oblig să plătesc taxa de înmatriculare până la data de 07.10.2013. 
 

    
data: (ziua)                (luna)                (anul)                               Semnătura candidatului___________________ 

 

V. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

1. Cunosc prevederile Legii Învăţământului nr. 1 / 2011 cu privire la gratuitatea învăţământului doar pe durata normală a studiilor 
universitare (scurtă durată, lungă durată, nivel licenţă) respectiv postuniversitare (studii aprofundate, master). 

 
2. De la absolvirea studiilor universitare (lungă durată, nivel licenţă) în anul __________am frecventat un numar de____ ani 
studii post universitare, nr. ___ semestre la următoarele specializări, în care am fost student “bugetar” sau am beneficiat de 
bursă. 

  

Universitatea / Facultatea / Specializarea 
Perioada 

(ani universitari) 

Student 
bugetar? 
(DA/NU) 

Nr semestre ca 
bursier din fonduri 

bugetare 
(0/1/2/3/4) 

    

    

    
  

3. Informaţiile oferite mai sus sunt corecte şi reale, iar în caz că se va dovedi contrariul voi suporta consecinţele juridice ale 
declaraţiilor nesincere prevăzute de art. 292 Cod Penal.    
 

   Semnătura candidatului______________________________ 
 

 

Doresc cazare pentru anul I de studiu*:  

*Alegerea opţiunii DA nu garantează primirea unui loc în căminele UTCN. 

 

Verificat din partea comisiei de admitere (nume şi prenume/semnătura)     ___________________________ / ______________  

Data ___________ 

NU DA 


