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UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI                
Facultatea de Istorie 

 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE - ADMITERE SESIUNEA IULIE 2021 
Studii universitare de MASTER – forma de învăţământ:  

învăţământ cu frecvenţă 
CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

 
Dosar nr.  ________________din data ______________ 

 
 

Vă rugăm să completaţi formularul cu majuscule şi, după caz, să marcaţi cu X varianta corespunzătoare Dumneavoastră. 
 

I. Date personale ale candidatului român de pretutindeni 
 

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)  
 Iniţiala (ele) 

tatălui 
                               
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere conform actului doveditor, dacă este cazul) 
                                   
Prenumele candidatului 
                                   
 

 Prenumele părinţilor: Cetăţenia: Naţionalitatea: 

Tata:    

Mama:    
 
 
Numărul 
personal 

              Sexul M  F  
 

  Locul naşterii 
Data naşterii (zz/ll/aaaa)  Ţara Judeţul/Raionul/Municipiul Localitatea 

              
 

Cetăţenia (ţara) Naţionalitatea Etnia Limba maternă 
    
 

Starea civilă: (poate să nu fie declarată) Căsătorit (ă)   Necăsătorit (ă)   Divorţat (ă)/Văduv(ă)  
 

Actul de identitate 
Tip Seria şi Numărul (fără spaţii) Eliberat de (ţara emitentă) Data eliberării Data expirării 

Buletin     

Documentul de călătorie 
Tip Seria şi Numărul (fără spaţii) Eliberat de (ţara emitentă) Data eliberării Data expirării 

Paşaport     

 
Domiciliul stabil  Urban  Rural    
 

Ţara ....................................................  Judeţul/Raionul/Municipiul ..................................................................... 

Localitatea........................................................... Strada ………........................................................ nr. .......... bl. ............. sc. ....... et. 

........... ap. ........... Cod ............................ Nr. Telefon Ro +40.................................. Nr. Telefon MD +373…....................................... 

Alt nr. Telefon +….......................................... E-mail: .........................................................@........................................ 

În situaţia constatării unor neclarităţi privind conţinutul dosarului depus, veţi fi contactat de urgenţă de către membrii comisiei de admitere pentru 
clarificări. În acest scop, aveţi obligaţia de a menţiona date de contact valide şi de a răspunde solicitărilor comisiei în termen de 24 de ore. 

 

Solicitaţi cazare pe timpul studiilor? DA   NU            
 

Alte date personale ale candidatului 
Starea socială specială:   Orfan de ambii părinţi  Orfan de un părinte  
Provenit din case de copii  Provenit din plasament familial  Provenit din familie monoparentală  
 

Situaţie medicală specială:  
 
 
 
 



 
 

II. Date privind pregătirea anterioară a candidatului 
 

a. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu 
Instituţia unde a absolvit ..................................................................................................... Ţara ............................................................ 
Localitatea .................................................................................................. Judeţul .................................................................................. 
Filiera..............................................Profilul .......................................... Specializarea ........................................................................... 
Durata studiilor...................Anul absolvirii ........................... Forma de învăţământ (Zi / Seral / FR / ID) ..................................... 
Diploma de bacalaureat: Seria ………….. Numărul …………….. Emisă de ………………………………………………………... 
Data emiterii……………………. Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii …………………………………… 
 

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate) 
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării  …….......... 
 

b. Studiile universitare de licenţă absolvite   
 

Ţara ................................................. Localitatea ..................................................................... Judeţul .................................................. 
Denumirea instituţiei de învăţământ superior  .............................................................................................. ....................................... 
Tipul universităţii: universitate de stat /privată ..................................   
Act legislativ acreditare specializare absolvită (pentru Universităţile particulare)............................................................................... 
Facultatea...................................................................................... Domeniul de licenţă............................................................................ 
Programul de studii /Specializarea ............................................................................ Titlul obţinut ...................................................... 
Forma de învăţământ (ZI/FR/ID/Seral )......................... Numărul semestrelor finanţate de la bugetul de stat ……..…………….  
Numărul semestrelor în care aţi beneficiat de bursă ……Anul începerii studiilor universitare ……………………  
Durata studiilor (număr de ani) ...............   Perioada studiilor ............................................. 
Anul susţinerii şi promovării examenului de licenţă ........................... 
Diploma de licenţă: Seria ………. Nr. ……..… Emisă de ………………………..…................ Data emiterii ……………………………… 
Numărul suplimentului / foii matricole care însoţeşte actul de studii …………………………. 
Adeverinţă de licenţă (în cazul în care nu s-a eliberat încă diploma): Nr................................................ din data........................ 
 

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studiile anterioare în străinătate) 
Act de recunoaştere/ echivalare (eliberat de DPIRP/CNRED) Nr................... Serie................................. Data echivalării  …….......... 
 

 
c1. Sunt student 
Al Universităţii: 

Facultatea de    Forma de învăţământ IF /ID/FR 
Domeniul  Nr.semestre buget / Nr.semestre taxă         / 

Programul de studii  Nr. semestre bursă  
Ciclul de studii   Licenţă / Master / Doctorat Anul de studii în 2020/2021  

 

 
c2. Am fost student LA MASTER/STUDII APROFUNDATE 
Al Universităţii: 

Facultatea de    Forma de învăţământ IF /ID/FR 
Domeniul  Nr.semestre buget / Nr.semestre taxă        /  

Programul de studii  Nr.semestre bursă  
Ciclul de studii Master / Studii aprofundate Perioada în care aţi fost student  
Sunt absolvent Da / Nu Cu diplomă de master Seria şi Nr.  

 

Al Universităţii: 
Facultatea de    Forma de învăţământ IF /ID/FR 

Domeniul  Nr.semestre buget / Nr.semestre taxă        /  
Programul de studii  Nr.semestre bursă  

Ciclul de studii Master / Studii aprofundate Perioada în care aţi fost student  
Sunt absolvent Da / Nu Cu diplomă de master Seria şi Nr.  

 

Al Universităţii: 
Facultatea de    Forma de învăţământ IF /ID/FR  

Domeniul  Nr.semestre buget / Nr.semestre taxă        /  
Programul de studii  Nr.semestre bursă  

Ciclul de studii Master / Studii aprofundate Perioada în care aţi fost student  
Sunt absolvent Da / Nu Cu diplomă de master Seria şi Nr.  

 

 
c3. Am fost exmatriculat (inclusiv ca urmare a retragerii de la studii)  de la MASTER / STUDII APROFUNDATE:    DA / NU 
 Exmatriculat de la Universitatea: 

Facultatea de    Forma de învăţământ  
Domeniul/Profilul  Nr.semestre finanţate de la bugeul de stat  

Programul de studii/Specializarea  Nr.semestre bursă  
 



 

DA          Sunteţi absolvent de studii universitare de licenţă cu durata de 5 sau 6 ani la 
învăţământ cu frecvenţă ? NU          
 
 
III. Cerinţe specifice facultăţii: 
 

Media examenului de licenţă (60%)   .    

Nota la interviu (40%)       
 
 

Criterii de  departajare: 
 
 
 
 
 Alte informaţii:  
 
 
 
 

IV. Opţiuni de admitere, în ordinea preferinţelor* 
                

                                                      Specializări                                                                                           Codificare opţiuni  
 
1.Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa                1a. Buget cu bursă; 1b. Buget fără bursă; 1c. Taxă   

2.Patrimoniu şi turism cultural                                      2a. Buget cu bursă; 2b. Buget fără bursă; 2c. Taxă                           

3.Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale            3a. Buget cu bursă; 3b. Buget fără bursă; 3c. Taxă                           

4.Arheologie, civilizaţie şi artă antică                           4a. Buget cu bursă; 4b. Buget fără bursă; 4c. Taxă                          

5.Arhivistică                                                                    5a. Buget cu bursă; 5b. Buget fără bursă; 5c. Taxă   

 
            Opţiuni: 
 
                                     (Atenţie! Nu se acceptă modificarea ulterioară a opţiunilor exprimate!!!) 
 
* IMPORTANT ! Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit PROGRAME DE 
STUDII DE LICENŢĂ ACREDITATE.  
 
Studenţii admişi ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi 
se pot REÎNSCRIE CU TAXĂ DE ŞCOLARIZARE ÎN LEI, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români. 
 
* IMPORTANT ! Absolvenţii programelor de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între  5 şi  6 ani, la învăţământul cu 
frecvenţă, care au studiat pe loc finanţat de la bugetul de stat, pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare.  
 
 

   
            

V. Informaţii privind documentele de studii depuse la dosar 
 

Diploma de bacalaureat (original)  Diploma de bacalaureat (copie legalizată / copie simplă )  
Foaia matricolă din liceu (original)  Foaia matricolă din liceu (copie legalizată / copie simplă )  
Document echivalare studii preuniversitare (original)  Document echivalare studii preuniversitare (copie legalizată / 

copie simplă) 
 

Adeverinţă de licenţă (original)  Adeverinţă de licenţă (copie legalizată / copie simplă)  
Diploma de licenţă (original)  Diploma de licenţă (copie legalizată / copie simplă)  
Supliment la Diploma de Licenţă (original)  Supliment la Diploma de Licenţă (copie legalizată / copie simplă)  
Document echivalare studii de licenţă (original)  Document echivalare studii de licenţă (copie legalizată / copie 

simplă) 
 

 
 

1.Media ECTS a anilor de studii din facultate:   .   

2.Nota la interviu      

Doriti să urmaţi cursurile din modulul DPPD (nivelul 2)? DA   NU  

               

Aţi studiat cel puţin 4 ani în limba română? Da   

Nu  Doriţi să urmaţi cursurile Anului Pregătitor? Da  

Nu.  Deţin un certificat sau atestat 
de competenţă lingvistică. 

 

 Nu. Deţin un act de studii 
româneşti aferent unui program de 
studii cu predare în limba română 
(diplome/certificate). 

 



 

Participaţi la alte concursuri de admitere la studii universitare de master?  
La ce alte concursuri de admitere la studii universitare de master participaţi?  

Universitatea Domeniul/ Specializarea 
  
  
  

 
 
 

VI. Condiţii de încheiere a contractului 

ACTE NECESARE 
–diploma de licenţă sau echivalentă sau adeverinţa de licenţă (pentru absolvenţii anului 2021) în original +Traducerea în limba română 
–suplimentul la diplomă / foaia matricolă pentru studiile de licenţă absolvite+ Traducerea în limba română  
–diploma de bacalaureat sau echivalentă în original + Traducerea în limba română 
–foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite în original + Traducerea în limba română  
–Original* + Copie după buletinul/cartea/actul de identitate, inclusiv anexa cu dovada domiciliului pentru candidaţii din R. Moldova 
+Traducerea în limba română 
–Original* + Copie după certificatul de naştere +Traducere în limba română 
–Original* + Copie după paşaport valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul+Traducerea în 
limba română 
–Original* + Copie după certificatul de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui de familie (dacă  este cazul)+Traducerea în 
limba română 
–**Declaraţie pe propria răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare – cu 
excepţia candidaţilor din R.Moldova pentru care unul sau ambii parinţi sunt, conform certificatului de naştere al candidatului, aparţinători ai 
filonului lingvistic şi cultural românesc 
–adeverinţă medicală tip eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, 
şi care sunt acestea, dacă este cazul)+Traducerea în limba română 
–3  fotografii color tip  legitimaţie (format 2/2,5 cm) 
–extras de cont bancar din România - în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în timpul şcolarizării 
–dacă sunteţi absolvent de programe de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani: 
adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă 
–dacă sunteţi student la licenţă, la master sau la doctorat: adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea 
numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă 
–dacă sunteţi student la licenţă, la master sau la doctorat: copii legalizate pentru: diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă, 
atestatul CNRED, suplimentul la diplomă / foaia matricolă din facultate, diploma de bacaluareat, foaia matricolă din liceu �I 
adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior 
–dacă aţi fost exmatriculat, inclusiv ca urmare a retragerii, de la studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul 
de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă 
–dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de 
finanţare de la buget şi de bursă 
–dacă sunteţi absolvent de studii aprofundate / master: adeverinţa de abolvire master sau diploma de master/studii 
aprofundate+suplimentul la diplomă în original 
–dacă sunteţi absolvent de studii universitare de licenţă de la universităţile particulare: dovada acreditării specializării absolvite 
(copie a unui act legislativ) 
–fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de pe site-ul facultăţii 
–acord de confidenţialitate (eliberat de facultate în ziua înscrierii sau descărcat de pe site-ul facultăţii) 
–dosar plic 
*se restituie candidatului după certificarea de conform cu originalul a copiei de către membrii comisiei    
 **românii de pretutindeni care deţin cetăţenia română cu domiciliul în străinătate nu trebuie să prezinte declaraţia privind 
apartenenţa la identitatea culturală română 
 
IMPORTANT:  
Media minimă de admitere: minim şase. 
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în 
învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza 
documentelor mai sus menţionate prezentate în copie şi însoţite de o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă 
facultate/instituţie. 
Absolvenţii programelor de studii universitare oferite comasat (ciclul I şi II) cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul 
cu frecvenţă, care au studiat pe loc finanţat de la bugetul de stat, pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, 
conform legislaţiei în vigoare. Candidaţii trebuie să declare pe proprie răspundere dacă au mai urmat sau nu un program de 
masterat/studii aprofundate pe locuri finanţate de la buget, deoarece  numai un singur program de masterat /studii aprofundate 
poate fi subvenţionat de la bugetul de stat. Candidaţii care au fost exmatriculaţi (inclusiv cei retraşi) de la studii universitare de 
masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă, indiferent de forma de învăţământ. 
Aceştia au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag 
eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Codul Penal.  
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de 
învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, 
pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice  



se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de 
studii în original). Candidatul declarat admis  la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de 
la buget prin depunerea actelor de studii în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de 
depunere stabilit de aceasta din urmă. 
Candidaţii admişi care urmează două programe de studii vor depune copii legalizate ale actelor de studii însoţite de adeverinţă 
care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituţie de învăţământ superior. 

 
OBLIGAŢIILE CANDIDAŢILOR ADMIŞI 

Mă angajez ca, în cazul în care am reuşit la concursul de admitere la Facultatea de Istorie, Masterat, să prezint actele de studii originale (adeverinţa 
de absolvire/diploma de licenţă+suplimentul la diplomă/foaia matricolă din facultate+diploma de bacalaureat+foaia matricolă din liceu) şi să închei 
formularul de confirmare a locului de studii în zilele de 22, 23, 26 şi 27 iulie 2021. Dacă am reuşit pe locurile cu taxă voi achita, în perioada menţionată, cel 
puţin 375  lei (avans al taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022). Am luat la cunoştinţă că dacă la data de 27 iulie 2021 orele 1400 nu am adus 
actele în original, nu am încheiat contractul de studii şi nu am achitat taxa voi fi declarat respins. 

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de studii li se reţin 125 lei. Dacă 
cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de studii, dar înainte de 6 septembrie 2021, 
candidaţilor li se reţin 187,5 lei. Dacă se solicită retragerea după data de 6 septembrie 2021, dar înainte de începerea anului universitar 2021-2022, se vor reţine 250 lei. 
Candidaţilor care se retrag după începerea anului universitar nu li se restituie taxa prevăzută pentru confirmarea locului. Taxa de înmatriculare nu se restituie 
în cazul renunţării la şcolarizare. Taxa de înscriere nu se restituie candidaţilor care au finalizat procesul de înscriere. 

 
VII. Chestionar privind alegerea Dumneavoastră 
 
1. De unde aţi aflat despre admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC)?  (puteţi evidenţia mai multe surse) 

Surse de informare Bifaţi 

Site-ul dedicat admiterii (admitere.uaic.ro)  
Site-ul facultăţii  
Pagina de Facebook a Universităţii  
Prieteni, cunoştinţe, rude  
Profesorii din facultate  
Presă  
Alte surse (menţionaţi care) .........................  

 
2. Cât de importanţi au fost următorii factori în alegerea facultăţii? Apreciaţi cât de mult a contat fiecare în opţiunea dv. privind alegerea 
programului de master (0 – deloc, ... 5 – foarte mult) 
 

 Factorii care v-au influenţat 0 1 2 3 4 5 
Prestigiul Universităţii/facultăţii       
Calitatea educaţiei la UAIC       
Sfatul persoanelor apropiate       
Statutul profesiei pentru care optaţi       
Colegii       
Materiile care se studiază       
Informaţiile furnizate de Universitate       
Apropierea de domiciliu       
Oportunităţile pe care le oferă oraşul Iaşi       

 
VIII. Declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice ale declaraţiilor inexacte/false, 

următoarele: 
- datele furnizate în această fişă sunt conforme cu realitatea; 
- am luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere; 
- taxa de înscriere nu se restituie. 

IX. Am luat la cunoştinţă despre faptul că, personalul autorizat din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
colectează şi prelucrează informaţiile având caracter personal ale persoanelor fizice, care doresc să se înscrie la 
programele de studii universitare din cadrul instotuţiei, sau care sunt admise la aceste programe, cu scopul desfăşurării 
procesului academic de admitere la programele de studii universitare, asigurând, totodată, drepturile persoanelor vizate 
conform Regulamentului (UE)  679/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Nota de informare privind prelucrarea 
informaţiilor având caracter personal este afişată public la secretariatele din cadrul universităţii. 

 Declar că am citit şi semnat acordul de prelucrare al informaţiilor având caracter personal în cadrul universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
Prin completarea fişei de inscriere, candidatul îşi dă acordul privind înregistrarea audio/video a interviului on line de la 
admitere. 
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord ca pe listele de admitere să apară numărul dosarului. 

 

X. Declar pe propria răspundere că nu am buletin/carte de identitate românească. 
 
 
 
 

 Data ...........................................     Semnătura ........................................... 
 


