Anexa D

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” din TÎRGU MUREȘ

CERERE DE ÎNSCRIERE
- CANDIDAȚI ROMÂNI de PRETUTINDENI concurs de admitere la studii universitare de MASTER
pe locuri de studii cu taxă în lei
sesiunea iulie/septembrie 2018
Cod numeric personal: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Legitimaţie: |__|__|__|__|
(se atribuie de comisia de înscriere)

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere): __________________________________________
Numele de familie actual (act de identitate): _________________________________________________________
(acest nume va fi completat doar de candidaţii / candidatele care şi-au schimbat numele după căsătorie)
Iniţiala prenumelui tatălui (mamei): __________________________________________________________________
Prenumele candidatului: _______________________________________________________________________________
Media examenului de bacalaureat:
|__|__|,|__|__|
Nota la proba Limba şi literatura română (bacalaureat):
Nota la proba matematică (bacalaureat):

|__|__|,|__|__|
|__|__|,|__|__|

Nota la proba obligatorie a profilului (bacalaureat):

|__|__|,|__|__|

Media anilor de studii la liceu:

|__|__|,|__|__|

Solicită cazare în cămin în cazul în care va fi admis? □ da □ nu
Limbi străine studiate în liceu (se notează cu 1 – prima limbă, 2 – a doua limbă studiată, etc.): □ engleză □ franceză □ germană □ italiană □ alta
Solicită înscrierea la programul de formare psihopedagogică în cazul în care va fi admis ? □ da □ nu
Candidatul cunoaște limba română Da
Nu
?
În cazul în care nu cunoașteți limba română, solicitați înscrierea la an pregătitor de limba română la Universitatea “Petru
Maior” din Tîrgu Mureș ? Da
Nu
sau la o instituție de învățământ aleasă din Anexa nr.1 la actul normativ: _________________________________________________________ .

Sunt angajat □ Nu sunt angajat □
Solicit înscrierea la concursul de admitere la programul/programele de studii universitare de
master, învățământ cu frecvență sau frecvență redusă, pe locuri de studii cu taxă în lei
menționate în ordinea preferințelor în tabelul următor:
Nr.
Opțiunile de înscriere la programul/programele de studii universitare de master:
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
Date personale
Sexul
Data şi locul
naşterii
Pașaport
Actul de
identitate
Cetăţenia
Etnia
Dizabilităţi:

□M □F
Data (zz-ll-aaaa): __________
Ţara: ________________
Judeţul: __________________
Localitatea: ____________________________
Seria: ____ Numărul: ______________ Data emiterii: _____________ Data expirării: ____________
Seria: ____ Numărul: ____________
Data eliberării: _______________
Eliberat de: _____________________________
Valabil până la: ______________
□ română □ alta …………………..
□ român □ maghiar □ german □ rom □ moldovean □ alta . . . . . . . . . . . . . . . . .
□ Nu □ Da
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Starea civilă
□ necăsătorit(ă) □ căsătorit(ă) □ divorţat(ă) □ văduv(ă)
Starea socială
□ nu e cazul □ orfan de un părinte □ orfan de ambii părinţi
specială
□ provenit din case de copii □ provenit din familie monoparentală
Domiciliul
Ţara: _______________
Judeţul: ____________
stabil
Localitatea: __________________________________
Adresa: ________________________________________________________________________________________
Telefon fix: _____________________
Telefon mobil: ___________________
E-mail: ______________________________________________
Tata (Prenume) __________________________ Cetățenia___________________ Naționalitatea _________________
Mama (Prenume)_________________________ Cetățenia___________________ Naționalitatea _________________

Studii preuniversitare absolvite
Liceul absolvit: _________________________________________________________________________
Ţara: ________________________________
Judeţul: _________________
Localitatea: ___________________________
Profilul / domeniul: _________________
Durata studiilor: _____
Anul absolvirii: _____
Forma de învățământ: □ IF □ Seral □ FR □ ID
Media examenului de bacalaureat _____
Datele de identificare ale diplomei
□ Diplomă de bacalaureat □ Echivalentă
(echivalentă: pentru candidatul care a absolvit studii preuniversitare în străinătate)
Seria: ____ Numărul: ____________________
Anul emiterii: ________
Emisă de: _____________________________
Numărul foii matricole: __________________
În cazul în care candidatul a absolvit studii preuniversitare în străinătate
Vizare/recunoaştere: □ DGRIAE (acorduri bilaterale) □ CNRED □ Direcţia cetăţeni străini din MEN
Seria actului de recunoaştere / echivalare: _____
Numărul: ___________________

Studii universitare de licență absolvite
Forma de finanţare a studiilor
□ buget din care nr. semestre
□ cu taxă
Ţara: ________________________________
Judeţul: _________________
Localitatea: ___________________________
Profilul / domeniul: _______________________
Programul de studii /specializarea: __________________________________________________________
Titlul obţinut: _________________________
Durata studiilor: ____
Anul absolvirii: _____
Forma de învățământ: □ IF □ Seral □ FR □ ID
Datele de identificare
□ Diplomă de licenţă □ Diplomă □ Adeverinţă
ale actului de studii
□ Echivalentă
Seria: ____ Numărul: ____________________
Anul emiterii: ________
Emisă de: _____________________________
Supliment diplomă / foaie matricolă care însoţeşte actul de studii: __________________________
În cazul în care candidatul a absolvit studii universitare în străinătate
Vizare recunoaştere: □ DGRIAE (acorduri bilaterale) □ CNRED □ Direcţia cetăţeni străini din MEN
Seria actului de recunoaştere / echivalare: _____
Numărul: ___________________
Universitatea: _________________________________________
Facultatea: ____________________________________________

Studii universitare de master absolvite
Forma de finanţare a studiilor
□ buget din care nr. semestre
□ cu taxă
Ţara: ________________________________
Judeţul: _________________
Localitatea: ___________________________
Profilul / domeniul: _______________________
Programul de studii /specializarea: __________________________________________________________
Titlul obţinut: _________________________
Durata studiilor: ____
Anul absolvirii: _____
Forma de învățământ: □ IF □ Seral □ FR □ ID
Datele de identificare
□ Diplomă de master □ Diplomă □ Adeverinţă
ale actului de studii
□ Echivalentă
Seria: ____ Numărul: ____________________
Anul emiterii: ________
Emisă de: _____________________________
Supliment diplomă / foaie matricolă care însoţeşte actul de studii: __________________________
În cazul în care candidatul a absolvit studii universitare în străinătate
Vizare recunoaştere: □ DGRIAE (acorduri bilaterale) □ CNRED □ Direcţia cetăţeni străini din MEN
Seria actului de recunoaştere / echivalare: _____
Numărul: ___________________
Universitatea: _________________________________________
Facultatea: ____________________________________________

Studii universitare de master în derulare sau studiate parțial
Universitatea: ______________________________________
Forma de finanţare a studiilor
Facultatea: ________________________________________
□ buget din care nr. semestre  □ cu taxă
Ţara: ________________________________
Judeţul: _________________
Localitatea: ___________________________
Profilul / domeniul: _______________________
Programul de studii / specializarea: __________________________________________________________
Anul (număr ani promovați) ___________________________
Forma de învăţământ: □ IF □ Seral □ FR □ ID
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Concursul de admitere se desfășoară în data de 23 iulie 2018 (sesiunea I) și 17 septembrie 2018 (sesiunea II).
Rezultatele se afişează în perioadele menționate în calendarul din procedura proprie afișată pe
site-ul http://admitere.upm.ro în secțiunea Români de pretutindeni.
Am luat la cunoştinţă prevederile din:
✓

Ordinul ministrului educației naționale nr.3900/16.05.2017 - Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în
învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv,
fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, Anexa nr.2;

✓

Procedura proprie a universității “Admitere români de pretutindeni 2018-2019” la programele de studii universitare de
licență și master.

✓

Metodologia privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă și master pentru anul universitar
2018-2019 în Universitatea “ Petru Maior” din Tîrgu Mureș.

postate pe http://admitere.upm.ro şi mă oblig să le respect întocmai.

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu legislaţia europeană, respectiv Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind Protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și ale Legii nr.506/2004 privind
Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea ”Petru
Maior” din Tîrgu-Mureș are obligația de a respecta normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal.
Universitatea ”Petru Maior” din Tîrgu-Mureș solicită date cu caracter personal strict necesare pentru încheierea contractului de
studii universitare, înmatricularea și înscrierea în registrul matricol unic, pentru a beneficia de facilitățile oferite de legislația în
vigoare (burse, transport gratuit etc.), sau alte interese legitime în legătură cu procesul educațional și fără ca acestea să poată fi
divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. Numai în anumite situații prevăzute în mod expres
de lege aceste date ar putea fi furnizate autorităților competente.
Sbsemnatul (a) _________________________________consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal
furnizate prin Cererea de înscriere să fie prelucrate prin orice mijloace, în scopul gestionării activității de management universitar
sau alte interese legitime în legătură cu procesul educațional, conform prevederilor legale, de către Universitatea ”Petru Maior”
din Tîrgu-Mureș şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia, în conformitate cu legislaţia
europeană, respectiv Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Subsemnatul / subsemnata declar cele de mai sus pe proprie răspundere.
Republica Moldova, Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tîrgu-Mureş, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura candidatului, . . . . . . . . . . . . . . .
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