
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE/PREÎNSCRIERE 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

 

 

 

I. Date de identificare a candidatului 

1. Numele şi prenumele (cu iniţiala tatălui): ___________________________________________________ 

2. Seria şi nr. buletin (carte de identitate):_____________________________________________________ 

3. Cod Numeric Personal:__________________________________________________________________ 

4. Data şi locul naşterii ___________________________________________________________________ 

5. Starea civilă _________________________________________________________________________ 

6. Domiciliul stabil:______________________________________________________________________ 

7. Domiciliul părinţilor:___________________________________________________________________ 

8. Starea socială specială _________________________________________________________________ 

9. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi ______________________________ 

10. Telefonul unde poate fi contactat de urgenţă:________________________________________________ 

11. Adresa e-mail:________________________________________________________________________ 

 

II. Informaţii şcolare relevante despre candidat. 

1. Liceul şi anul absolvirii:______________________________________________________________ 

2. Date de identificare ale diplomei Tipul ________________________ Seria______ 

Nr.__________Anul emiterii:_______ 

Emisă de:____________ Nr. foii matricole care însoţeşte actul de studii ________________________ 

3. Media examenului de bacalaureat :______________________________________________________ 

4. Media generală a anilor de liceu :_______________________________________________________ 

5. Media de licenţă :____________________________________________________________________ 

6. Performanţe şcolare de excepţie: olimpiade naţionale şi internaţionale (locul şi anul): 

________________________________________________________________________________ 

7. Sunt student la _____________________________, anul de studiu __________ (regim cu/fără taxă) 

8. Sunt licenţiat al _______________________________________, anul _______ (regim cu/fără taxă) 

9. Am fost student, dar am întrerupt studiile la Facultatea de______________________________ în 

perioada ______________________ (cu finanţare de la buget în perioada_____________________) 

10. Am absolvit specializarea __________________, la Universitatea ________________________ fiind 

susţinut de la bugetul de stat în anii universitari__________________________________________ 

11. Limba străină studiată în liceu________________________________________________________ 

12. Limba străină care doreşte să o studieze la facultate_______________________________________ 

13. Solicit bursă privată (unde este cazul): 1. DA          2. NU 

14. Solicit cămin: 1. DA          2. NU 



 

III. Opţiunea candidatului 

Specializarea Forma de învăţământ 

 zi - buget zi - taxă 

1. Teologie Romano-Catolică Pastorală   

2. Teologie Romano-Catolică Didactică    

 

Notă: Candidatul notează, prin cifre, ordinea preferinţelor pentru specializările pentru care optează. 

 

 

 

IV. Subsemnatul _____________________________________, declar pe propria răspundere, cunoscând 

consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de art. 292 Cod Penal, că informaţiile oferite sunt 

corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că dacă nu voi confirma locul ocupat până în data de 30 iulie 2019, voi 

pierde acest drept. Am luat la cunoştinţă că, în eventualitatea că voi fi declarat admis, înmatricularea (= 

dobândirea calităţii efective de student) se face doar după prezentarea actelor in original la sediul facultăţii, în 

termenul stabilit. 

 

 

  Data,        Semnătura, 

 _________________     ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


