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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 
“ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ 
LA ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020 

 
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
FACULTATEA HORTICULTURĂ 
DOMENIUL HORTICULTURA  Opţiunea* 

SPECIALIZAREA HORTICULTURA ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ  
I.1. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI CU CETĂŢENIE ROMÂNĂ / STRĂINĂ 

 1 Numele de familie la naştere (din 
certificatul de naştere) 

                    

 2 Numele de familie actual (după 
căsătorie, înfiere, modificare la cerere, 
conf. actului doveditor) 

                    

 3 Prenumele                     
 4 CNP                     
 5 Data naşterii (AAAA/LL/ZZ)     /   /             
 6 Locul naşterii Ţara de origine: 

__________________ 
Judeţul (Ţara): 
__________________ 

Localitatea: 
__________________ 

 7 Prenumele părinţilor Tata:  Mama :  

 8 Sexul F   M                 
 9 Starea civilă Căsătorit(ă)  Necăsătorit(ă)  Divorţat(ă)/Văduv(ă)  
 10 Starea socială specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi) / provenit din case de copii / provenit 

din familie monoparentală 
 

 11 Cetăţenia Română, cu domiciliul în România  Străinătate  
Alte cetăţenii ………………………………………………………………………….  
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul ………………………………....................  

 12 Etnia: ………………………………………………………………………………………….  
 13  Domiciliul stabil (adresa): Ţara: ………………………….…, Judeţul / (Ţara): ………….………………………….. 

Oraşul /  Comuna / Satul: ……………………………………………………..………….. 
Str. ………..…………………..………., Nr. …...., Bl. ……..., Sc. ….., Et. .…, Ap. ..…. 

 14 Actul de identitate / Documentul de 
călătorie 

Seria ____ Numărul __________________ Eliberat ________________________ 
Data eliberării _____________ Perioada de valabilitate ______________________ 

 15 Alte date personale ale candidatului Telefon: _________________________ 
E-mail: __________________________ 

 16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (se bifează numai de persoanele aflate în această 
situaţie, pe bază de  documente) 

 

     
I.2.a. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (ABSOLVENT DE LICEU)  

 1 Sunt de acord cu preluarea datelor personale din SIIIR (Sistem Informatic Integrat al 

Învăţământului din România), referitoare la rezultatele obţinute la bacalaureat 
DA   NU  

 2 Studiile preuniversitare absolvite, 
nivel liceu 

Instituţia unde a absolvit  

Ţara  

Localitatea  

Judeţul  

Profilul / domeniul  

Durata studiilor  

Anul absolvirii  

Forma de învăţământ (zi / seral / FR / ID)  

 3 Datele de identificare ale diplomei Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă 
pentru candidatul care a absolvit studii anterioare 
în străinătate) 

 

Seria  

Numărul  

Emisă de:  

Anul emiterii  

Numărul foii matricole care însoţeşte actul 
de studii 

 

 4 Alte observaţii (pentru cazurile în 
care candidatul a absolvit studii 
anterioare în străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIE – 

acorduri bilaterale / DGIS şi CNRED din MECTS) 

Nr./Seria actului de recunoaştere /echivalare 
(eliberat de DGRIE / DGIS şi CNRED) 

 

* se va înscrie numărul de ordine al opţiunii 
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I.2.b. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI (ABSOLVENT/STUDENT DE CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

UNIVERSITAR) 

 1 Sunteţi student al învăţământului superior de stat ? 
DA   NU  

Număr semestre  

 2 
Aţi urmat în regim finanţat de la bugetul de stat cursurile învăţământului superior 
de stat ? 

DA   NU  

Număr semestre  

 3 Aţi beneficiat de bursă ca student ? 
DA   NU  

Număr semestre  

 4 Studiile universitare absolvite Ţara  

Localitatea  

Judeţul  

Denumirea instituţiei de învăţământ superior  

Facultatea  

Domeniul / Profilul  

Programul de studii / Specializarea  

Titlul obţinut  

Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/seral)  

Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)  

Durata studiilor (număr de  ani sau număr de 
semestre, după caz) 

 

Anul absolvirii  

 5 Datele de identificare ale actului de 
studii 

Tipul – denumirea (diplomă / diplomă de licenţă 
/ echivalentă / diplomă de master) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Supliment diplomă / Foaie matricolă care 
însoţeşte actul de studii 

 

 6 Alte observaţii (pentru cazurile în care 
candidatul a absolvit studii anterioare în 
străinătate) 

Vizarea / Recunoaşterea diplomei 
prezentate (DGRIE – acorduri bilaterale / DGIS 
şi CNRED 
Nr./Seria actului de recunoaştere /echivalare 
(eliberat de DGRIE / DGIS şi CNRED) 

 

 7 Ati depus dosar de admitere:  doar la aceasta Facultate  

    şi la alte Facultăţi din cadrul USAMV  

    şi la alte Universităţi  

I.3. ALTE DATE NECESARE 

 1 Nota de la proba scrisă (de la examenul de bacalaureat) – limba şi literatura română    ,   
 2 Nota de la proba scrisă (de la examenul de bacalaureat) .......................................................    ,   
 3 Media generală a anilor de studii de liceu     ,   
 4 Media examenului de bacalaureat     ,   
 5 Limba străină, ca obiect de studiu în facultate:   

(E = engleză, F = franceză, G = germană, R = rusă, S = spaniolă    
 6 Ocupaţia părinţilor: Tata: ……………………………….. Mama ……………………………………. 

 7 Solicitaţi cazare pe timpul studiilor (D = Da; N = Nu)    
 8 Taxa de înscriere, chitanţa nr. ………………………………………………………………………   
 9 Participaţi la o altă admitere în înv. superior? (D = Da; N = Nu)   
 10 Aţi aflat despre admitere din / de la: presă  radio  TV  liceu  

site-ul universităţii  broşuri  echipa de promovare  alte surse  
 11 Religia ……………………………………………………………………………………………………………… 

 12 Mediul de rezidenţă:   urban …………………………     rural ………………………………  

 
Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere. 

 Declar pe propria răspundere că nu sufăr de boli psihice şi alte boli cronice. 
 De asemenea declar că am luat la cunoștință de prevederile Metodologiei de admitere, cu următoarele precizări: 
 Candidații înscriși pe bază de acte de studii în copii certificate, care optează și pentru locuri cu finanțare de la buget, au 
obligația să depună la Comisia de admitere la care au depus dosarul, diploma de bacalaureat in original sau adeverința de bacalaureat 
în original (promoția 2020). 
 Candidații la concursul de admitere din sesiunea iulie 2020, care se înscriu cu adeverință (promoția 2020) și care conform 
mediei de concurs se vor situa pe lista candidaților admiși pe locurile de la buget, au obligația de a depune diploma de bacalaureat în 
original în termenul fixat de facultate; în caz contrar pierd locul câștigat prin concurs. 
 Statutul de student cu finanțare de la buget și/sau cu taxă nu se păstrează pe întreaga durată de școlarizare. Conform 
Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor pentru studiile universitare de licență, se actualizează anual în funcție de 
performanțele universitare. 
 Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de studii şi vor achita taxa de înmatriculare, stabilită de Senat, în termen 
de 5 zile de la afişarea rezultatelor; în caz contrar locul câștigat prin concurs se pierde. 
 Datele candidaților înmatriculați vor fi incluse în baza de date a universității și în Registrul Matricol Unic. 

_________________     __________________________ 


