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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

 
 

FI Ş Ă  D E  ÎN SC R I E R E  

la concursul de admitere în ciclul I - studii universitare de licență, 

pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea luna |__|__| anul |__|__|__|__| 

 

 
LOC  

PENTRU 

FOTOGRAFIE 

  

 

OPȚIUNEA PENTRU PROGRAMUL DE STUDII_____________________________________________ 

INSTRUCȚIUNI: 

(1) Toate datele se completează cu MAJUSCULE! 

(2) Acolo unde este cazul se bifează cu (X) răspunsul corect. Acolo unde NU EXISTĂ date se va trece o linie  (---). 

Secţiunea I - Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie româna / străină 

NUMELE DE FAMILIE LA NAȘTERE (din certificatul de naştere)  

NUMELE DE FAMILIE ACTUAL dacă diferă de numele din 
certificatul de naștere (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere etc.) 

 

PRENUMELE: ------------------------------------------------------------------  

INIŢIALELE TATĂLUI / MAMEI2  CNP3 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Numele și prenumele  

TATĂLUI 
 

Numele și prenumele  

MAMEI 
 

 
Data 

naşterii: anul |__|__|__|__| luna |__|__| ziua |__|__| Sexul:      |__| Feminin   |__| Masculin 

Locul 

naşterii  
Ţara   

Judeţul/ 

Sectorul  
 Localitatea  

Cetăţenia 

Română, cu domiciliul în |__| România            /        Română, cu domiciliul în |__| străinătate    

Cetăţenie anterioară, 

dacă este cazul: 
 

Alte 

cetăţenii: 
 

Starea civilă4      |__| Căsătorit(a)  |__| Necăsătorit(a) |__| Divorţat(a) |__| Văduv(a) 

Etnia5 |__|  Română   |__| Rromă   |__| Maghiară |__| Turcă  |__| Ucrainiană;   Alta _________________________ 

Mediul de domiciliu: |__|URBAN;         |__|RURAL 

Domiciliul stabil (Conform actului de identitate BI/CI) 

Ţara  Judeţul/sectorul   
Oraşul /Comuna/ 

Satul 
 

 

Strada__________________________________, Nr._______, Bl.________, Sc.________, Et.____, Ap._____, Sector_______ 

Reședința (În cazul în care există o altă adresă de locuire temporară care diferă de cea înscrisă în BI/CI)   

Ţara  Judeţul/sectorul   
Oraşul /Comuna/ 

Satul 
 

 

Strada__________________________________, Nr._______, Bl.________, Sc.________, Et.____, Ap._____, Sector_______ 

Actul de identitate/  

Documentul de călătorie6 seria |__|__|numărul |__|__|__|__|__|__|  
Eliberat de  

Data eliberării: ZZ |__|__| LL |__|__| AAA |__|__|__|__| Data expirării:  ZZ |__|__| LL |__|__| AAA |__|__|__|__| 
Date de  

contact  

rapid 

candidat:  

Nr. telefon fix  Email:  
 

___________________________________________ Nr. telefon mobil  

1. La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).; 2. Acolo unde este cazul (de exemplu familie monoparentală).; 3. Sau alt cod de 

identificare personală pentru candidaţii străini.; 4. Poate să nu fie declarată.; 5. Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată).;  

6. Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE / SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă 

cetăţenie decât UE / SEE. 
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Starea socială7 specială (Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente) 

|__| NU este cazul;   

|__| Orfan de un părinte; |__| Orfan de ambii părinţi; |__| Provenit din case de copii (centre de plasament) 

|__| Provenit din familie monoparentală; |__| Provenit din grupuri dezavantajate/medii defavorizate (romi etc.) 

|__| Alte situații _________________________________________________________________ 

Situația medicală specială (Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente.) 

|__| NU este cazul 

|__| Boli grave și incurabile 

|__| Persoană cu dizabilități8 – Dacă se bifează, la înmatriculare candidatul trebuie să prezinte acte doveditoare. 

|__| Alte situații _______________________________________________________________________________ 

 

Secţiunea II - Date privind studiile preuniversitare absolvite de candidat/ă9 (liceu, grup școlar etc.) 

Instituţia absolvită  

Filiera: |__|  Tehnologică;   |__|  Teoretică;   |__|  Vocațională 

Profilul: |__|  Resurse; |__|  Servicii;  |__|  Tehnic; |__|  Real;  |__| Umanist; |__|  Artistic; |__|  Militar; |__|  Pedagogic;   

|__|  Sportiv; |__|  Teologic; |__|  Altul_________________________________________________ 

Specializarea  

Ţara  Judeţul  

Localitatea  

Forma de învăţământ |__| zi  |__| seral  |__| FR |__| ID 
Durata 

studiilor 
 |__| 4 ani;   |__| 5 ani  

Anul absolvirii |__|__|__|__| 
Examenul de bacalaureat 

promovat în 
luna |__|__|; anul |__|__|__|__| 

Media generală a anilor de liceu |__|__|, |__|__| Media examenului de bacalaureat |__|__|, |__|__| 

În anii de liceu am studiat 
prima limbă străină ____________________________ timp de  _________ ani  

a doua limbă străină ____________________________ timp de  _________ ani 
 

Datele de identificare ale actului de studii 

|__|  DIPLOMA DE BACALAUREAT 
|__|  ADEVERINŢĂ DE BACALAUREAT  

(valabil numai pentru promoția anului curent) 

 

Seria ________________ Numărul ______________________ 

 

Anul emiterii |__|__|__|__| 

 

Numărul _____________ Data ____/____/____________ 

Emitentul  

Județul  Localitatea  

Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii:  

Alte observaţii (pentru cazurile in care candidatul a absolvit studii liceale anterioare in străinătate) 10
 

Vizarea/ Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIAE - acorduri bilaterale /CNRED/Direcţia cetăţeni străini din MEN)  

 

Nr.______________/Serie act de recunoaştere/echivalare _________________ (eliberat de DGRIAE /CNRED) 
7. Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială; 8. Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat 

deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viață societății, 

necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale); 9. Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va 

considera numai documentul care atestă recunoașterea / echivalarea studiilor anterioare (documentul eliberat de Direcţia cetăţeni străini din MEN), 

care permit înscrierea în învăţământul superior; 10. Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru 

candidaţii străini. 
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Secţiunea III - Date privind studiile universitare ale candidatului/ei11 (dacă este cazul) 

III. 1. – Completează obligatoriu candidații care în momentul înscrierii sunt STUDENȚI înmatriculați la o altă 

instituție de învățământ superior 

Ciclul de studii 

Licenţă 
|__| NU;  |__| DA  (Dacă DA, se completează obligatoriu Anexa III.1.a – student 

licență)  

Master 
|__| NU; |__| DA  (Dacă DA, se completează obligatoriu Anexa III.1.b) – student 

master) 

Doctorat 
|__| NU;  |__| DA  (Dacă DA, se completează obligatoriu Anexa III.1.c – student 

doctorand) 

III. 2. – Completează obligatoriu candidații care sunt ABSOLVENȚI  de studii universitare 

Ciclul de studii absolvit.  Se completează obligatoriu Anexa III.2 – absolvent IIS, pentru fiecare ciclu de studii absolvit 

|__| Anul pregătitor |__| Pregătire pedagogică - master 

|__| Cursuri perfecționare postuniversitară |__| Pregătire pedagogică postuniversitară - nivel I 

|__| Doctorat |__| Pregătire pedagogică postuniversitară - nivel II 

|__| Licență  |__| Rezidențiat 

|__| Master |__| Studii academice postuniversitare de specializare 

|__| Pregătire pedagogică  - licență |__| Studii de lungă durată 

Secţiunea IV - Date suplimentare privind candidatul  

Mențiuni privind performanțele 

deosebite anterioare 

|__|  Olimpic național, premiul______ ;    |__| Olimpic internațional, premiul______ 

|__| NU este cazul; Alte distincții_________________________________________ 

Am mai participat la o sesiune de admitere la Universitatea Adventus din Cernica / Institutul Teologic Adventist din Cernica 

|__|  NU;      |__|  DA în sesiunea (luna/anul) |__|__| / |__|__|__|__| 

Particip la un alt concurs de admitere în această sesiune   |__|  DA;    |__|  NU  

Solicit cazare în timpul studiilor în căminele Universității Adventus   |__|  DA (se completează cererea de cazare);    |__|  NU 

Am rude care studiază în prezent la UA: |__|  frate/soră;  |__| soț/soție;  |__| fiu/fiică;   |__| tată/mamă;      

 |__|  NU am rude care studiază în prezent la UA 

Domiciliul părinților/ susținătorului 

legal (bunici, frați, unchi) și datele de 

contact  

 (obligatoriu pentru studenții cu 

vârsta sub 27 de ani) 

 

|__|  Ambii părinți; |__| Mama; |__| Tata;  

|__| Susținător legal (nume și prenume) ____________________________________ 

Localitatea ________________________ Județul _____________________________ 

Strada____________________________Nr.___, Bl.___, Sc.____, Et.____, Ap.____,  

Nr. de telefon fix și/sau mobil  ___________________________________________ 

Email:_______________________________________________________________ 

(Opțional) Locul de muncă ______________________________________________  

Datele despre apartenența religioasă sunt  obligatorii pentru candidații la Teologie pastorală. Pentru ceilalți candidați datele 

despre opțiunile religioase nu sunt obligatorii. Solicităm aceste date deoarece suntem o instituție de învățământ confesională. 

Candidații care doresc să le înregistreze își exprimă în același timp acordul privind prelucrarea acestor date  și pot oricând să 

solicite ștergerea acestora. 

 Apartenenţa religioasă a 

candidatului/candidatei 

Membru/membră al(a) Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea 
|__| DA,  din anul |__|__|__|__| (data botezului) 

|__| NU 

Denumirea comunităţii/bisericii locale  

Conferinţa  

Apartenența religioasă a părinților Tata __________________________  Mama ______________________________ 

11. Se aplică şi pentru candidaţii străini. 
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Secţiunea V – Documente depuse la dosarul de înscriere la admitere    

Acte de studii 
Se bifează de cei care se 

înscriu  

On-line 

1.  Diploma de bacalaureat în original |__| |__| 

2.  Diploma de bacalaureat în copie autentificată UA |__| - 

3.  
Diploma de bacalaureat în copie autentificată și adeverință de la 

instituția care deține diploma în original 
|__| - 

4.  
Adeverinţă de bacalaureat în copie autentificată UA & Declarație 

diplomă în original 
|__|  & |__|   |__| 

5.  Foaia matricolă din liceu în copie autentificată UA |__| |__| 

6.  
Diploma de licenţă/master/doctorat (dacă este cazul) în copie 

autentificată UA 
|__| L; |__| M; |__| D |__| 

7.  Suplimentul la diplomă/ Foaia matricolă în copie autentificată UA |__| L; |__| M; |__| D |__| 

8.  
Adeverinţă finalizare L/M/D pentru promoţia în curs (dacă este cazul) 

în copie autentificată UA 
|__| L; |__| M; |__| D |__| 

Alte documente  

9.  Certificat de naştere în copie autentificată UA |__| |__| 

10.  Certificat de căsătorie (dacă este cazul ) în copie autentificată UA |__| |__| 

11.  
Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (dacă este cazul) 

în copie autentificată UA 
|__| |__| 

12.  Carte de identitate (CI/BI) în copie autentificată UA |__| |__| 

13.  Adeverinţă medicală în original |__| |__| 

14.  3 fotografii ¾ color |__| - 

15.  Recomandări 1.|__| 2. |__| |__| 

16.  Dovada plății taxei de înscriere (100 lei) la concursul de admitere în copie  |__| |__| 

Pentru cei au efectuat studiile anterioare în străinătate:  

17.  
Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat emis de MEN-

CNRED în original, însoțit de diplomă și foaia matricolă în original 
|__| |__| 

18.  

Adeverința de echivalare emis de Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice – CNRED în original, însoțită de diplomă și 

foaia matricolă în original 
|__| 

|__| 

19.  
Atestatul de cunoaștere a limbii române / document de studii care să 

ateste că a studiat cel puțin 4 ani consecutivi în limba română 
|__| |__| 

Pentru  candidații care solicită scutirea de plată a taxei de 

admitere  

Cerere tip pentru scutirea de taxă & acte doveditoare (Copii după certificate 

de deces ale părinţilor - în cazul celor orfani de ambii părinţi, Adeverinţe de 

la casa de copii - în cazul celor aflaţi în această situaţie, Adeverință de la 

locul de muncă al părintelui – cadru didactic în activitate sau pensionar) 

|__| NU este cazul 

|__| Beneficiez de acest 

drept 

|__| NU este cazul 

|__| Beneficiez de 

acest drept 

Pentru candidații cu dizabilități (Persoanele cu handicap sunt acele 

persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale 

și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viață societății, 
necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale). 

|__| NU este cazul 

|__| Documente 

doveditoare 

|__| NU este cazul 

|__| Documente 

doveditoare 

CHESTIONAR 
Pentru că vrem ca, de la an la an, să îmbunătățim felul în care comunicăm candidaților informațiile esențiale despre admitere, vă rugăm să 

răspundeți la următoarele întrebări: 

1. În informarea dvs. privind admiterea v-au fost utile 

următoarele mijloace de informare: 
(0 - deloc, ....5 - foarte mult) 0 1 2 3 4 5 

Secretariatul UA       

Site-ul www.uadventus.ro       

Speranţa TV / Radio Vocea Speranţei       

Curierul Adventist       

Studiile biblice       

Materiale de prezentare (broşuri, 

pliante etc.) 

      

Colegii mai mari, studenţi la UA       

Acţiunile organizate de studenţii UA       

Profesorii       

Alte surse (specificaţi): 

_______________________________ 

      

 

2. În opţiunea dvs. privind alegerea facultăţii, apreciaţi 

cât de mult a contat fiecare dintre factorii enumeraţi: 
(0 - deloc, ....5 - foarte mult) 0 1 2 3 4 5 

Profesorii       

Familia       

Statutul profesiei pentru care optaţi       

Colegii       

Disciplinele care se studiază       

Renumele facultăţii       

Apropierea de domiciliu       

Alţi factori (specificaţi):  

_______________________________ 

      

 

Vă mulţumim pentru timpul acordat ! 
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DECLARAŢIE  

privind conformitate a datelor 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, declar pe propria răspundere, cunoscând 

consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal în vigoare, că datele înregistrate de 

mine în această fişă sunt conforme cu realitatea şi îmi asum întreaga răspundere pentru corectitudinea 

datelor înscrise. 

Semnătură candidat ______________________ 

 

 
DECLARAŢIE  

mai mult de două programe de studii 

 

Subsemnatul/a __________________________________________, declar pe propria răspundere, cunoscând 

consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal în vigoare, că nu urmez în România 

mai mult de două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ 

care le oferă. 

Semnătură candidat ______________________ 

 

 

 
DECLARAŢIE  

 

Subsemnatul/a __________________________________________, declar că am luat la cunoștință de următoarele 

precizări privitoare la ocuparea locului în urma concursului de admitere / retragerea dosarului / înscrierea în 

anul universitar: 

- Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei 

rate din taxa de studii (echivalentul în lei a sumei de 1375 lei) și depunerea la secretariat a cererii de 

înmatriculare. 

- Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 30 iulie 2020 - pentru candidații admiși în sesiunea din 

IULIE; 25 septembrie 2020 - pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE. 

- În cazul retragerii dosarului de concurs, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui 

candidat. 

- Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au 

depus toate actele/documentele la dosarul de înscriere. Înscrierea în anul I de studii, se face până cel târziu 

în data de 2 octombrie 2020, și constă în completarea contractului de studii și a fișei de înscriere anuale. 

Calitatea de student se obține numai după semnarea contractului de studii și emiterea deciziei de 

înmatriculare de către rectorul UA. 

- În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților 

respinși, taxa de înscriere nu se returnează. 

- În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la 

secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului 

universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei 

de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) nu se restituie. 

 

Semnătură candidat ______________________ 

 

Înainte de semnare, vă rugăm să verificați înregistrarea corectă și completă a tuturor datelor solicitate în fișa de 

înscriere, inclusiv în anexele aferente, după caz. 

 

Data completării (ZZ/LL/AAA) Semnătură candidat Semnătura celui care verifică 

|__|__| /|__|__| / |__|__|__|__| 
 

 
 

Universitatea Adventus din Cernica, în calitate de operator de date cu caracter personal, administrează datele personale 

care îi sunt furnizate, în condiții de siguranță și numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin conform legilor în 

vigoare și în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE. Informații privind politica de protecție și securitate 

a datelor personale a Universității Adventus poate fi consultată pe www.uadventus.ro.
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ANEXA la Fișa de admitere nr. III.1.a – student licență 

Se completează obligatoriu de către candidații care în momentul înscrierii sunt studenți înmatriculați la o altă instituție de 

învățământ superior 

 

 

SESIUNEA DE ADMITERE  luna |__|__|,  anul |__|__|__|__| 

 

INSTRUCȚIUNI:  

(1) Toate datele se completează cu MAJUSCULE! 

(2) Acolo unde este cazul se bifează cu (X) răspunsul corect. Acolo unde NU EXISTĂ date se va trece o linie  (---). 
 

Date privind studiile universitare ale candidatului/ei  

Ciclul de studii |__| Licență 

Ţara  

Judeţul  

Localitatea  

Denumirea instituţiei de învăţământ  superior  

Facultatea  

Domeniul fundamental  

Domeniul de studii  

Programul de studii /Specializarea 
 

Durata oficială  a studiilor  |__| 3 ani; |__| 4 ani; |__| 5 ani;  |__| 6 ani 

Anul înmatriculării în anul I |__|__|__|__| 

Anul de studii – anul universitar curent |__| I; |__| II; |__| III;  |__| IV; |__| V; |__| VI 

Forma de învăţământ   |__| IF;    |__| FR;   |__| ID; 

Forma de finanţare a studiilor  

|__| parțial buget, nr. semestre finanțate de la buget |__| 

|__| integral cu taxă; |__| integral la buget 

Se anexează la dosar o copie după adeverința de student, în care se specifică în plus forma de finanțare, 

și, dacă este cazul, nr. de semestre finanțate de la buget. 
 

 

Data completării (ZZ/LL/AAA) Numele și prenumele Semnătură candidat 
Semnătura celui 

care verifică 

|__|__| /|__|__| / |__|__|__|__| 
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ANEXA la Fișa de admitere nr. III.1.b – student master/postuniversitar 
Se completează obligatoriu de către candidații care în momentul înscrierii sunt studenți înmatriculați la o altă instituție de 

învățământ superior 

 

SESIUNEA DE ADMITERE  luna |__|__|,  anul |__|__|__|__| 

 

INSTRUCȚIUNI:  

(1) Toate datele se completează cu MAJUSCULE! 

(2) Acolo unde este cazul se bifează cu (X) răspunsul corect. Acolo unde NU EXISTĂ date se va trece o linie  (---). 

 

Date privind studiile universitare în desfășurare ale candidatului/ei  

Ciclul de studii |__| Masterat 

Ţara  

Judeţul  

Localitatea  

Denumirea instituţiei de învăţământ  superior  

Facultatea  

Domeniul fundamental  

Domeniul de studii  

Programul de studii /Specializarea  

Durata oficială  a studiilor  |__| 1 an; |__|1,5 ani; |__| 2 ani 

Anul înmatriculării în anul I |__|__|__|__| 

Anul de studii – anul universitar curent |__| I; |__| II; 

Forma de învăţământ   |__| IF;    |__| FR;   |__| ID; 

Forma de finanţare a studiilor  
|__| parțial buget, nr. semestre finanțate de la buget |__| 

|__| integral cu taxă; |__| integral la buget 

Se anexează la dosar o copie după adeverința de student, în care se specifică în plus forma de finanțare, 

și, dacă este cazul, nr. de semestre finanțate de la buget. 
 

 

Data completării (ZZ/LL/AAA) Numele și prenumele 
Semnătură 

candidat 

Semnătura celui 

care verifică 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
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ANEXA la Fișa de admitere nr. III.1.c – student doctorand 

Se completează obligatoriu de către candidații care în momentul înscrierii sunt studenți înmatriculați la o altă instituție de 

învățământ superior 

 

SESIUNEA DE ADMITERE  luna |__|__|,  anul |__|__|__|__| 

 

INSTRUCȚIUNI:  

(1) Toate datele se completează cu MAJUSCULE! 

(2) Acolo unde este cazul se bifează cu (X) răspunsul corect. Acolo unde NU EXISTĂ date se va trece o linie  (---). 

 

Date privind studiile universitare ale candidatului/ei  

Ciclul de studii |__| Doctorat 

Ţara  

Judeţul  

Localitatea  

Denumirea instituţiei de învăţământ  superior  

Facultatea /Școala doctorală  

Domeniul științific  

Anul înmatriculării în anul I |__|__|__|__| 

Anul de studii – în anul universitar curent |__| I; |__| II; |__| III; 

Forma de învăţământ    

Forma de finanţare a studiilor  |__| buget ; |__| taxă 

Se anexează la dosar o copie după adeverința de student. 
 

 

Data completării (ZZ/LL/AAA) Numele și prenumele 
Semnătură 

candidat 

Semnătura celui 

care verifică 

|__|__| /|__|__| / |__|__|__|__| 
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ANEXA la Fișa de admitere nr. III.2 – absolvent studii universitare 

Se completează obligatoriu de către candidații care sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior pentru fiecare ciclu de 

studii absolvit 

SESIUNEA DE ADMITERE luna |__|__|,  anul |__|__|__|__| 

INSTRUCȚIUNI:  

(1) Toate datele se completează cu MAJUSCULE! 

(2) Acolo unde este cazul se bifează cu (X) răspunsul corect. Acolo unde NU EXISTĂ date se va trece o linie  (---). 

1. Date privind studii universitare absolvite (cetățeni români și străini) 

Ciclul de studii absolvit   

 

|__| Licență    |__| Master   |__| Doctorat   |__|  Studii de lungă durată 

 Altă situație: _______________________________ 

Denumirea instituţiei de 

învăţământ  superior 
 

Ţara  Facultatea  

Judeţul  
Domeniul 

fundamental 
 

Localitatea  Domeniul de studiu  

Programul de studii 

/Specializarea 
 

Forma de învăţământ   
|__| ZI/IF     |__| SERAL    

|__| FR    |__| ID 

Forma de finanţare 

a studiilor 
|__| buget   |__| taxă 

Semestre finanțate anterior |__| NU; |__| DA, nr. semestre |__| 

Durata studiilor  |__| 1      |__| 1,5     |__| 2     |__| 3     |__| 4      |__| 4,5      |__| 5      |__| 6 

An începere studii |__|__|__|__| An finalizare studii  |__|__|__|__| An absolvire   |__|__|__|__| 

Titlul obţinut 
|__| Licențiat|__| Master|__| Urbanist|__| Arhitect|__| Doctor|__| Inginer|__| Inginer diplomat 

Alt titlu:_________________________________________________ 

2. Date de identificare ale actului de studii 

TIPUL ACTULUI 

Adeverință de |__| licență ;  |__| master;  Diplomă de |__| licență; |__|  master; |__|  doctor; |__|  inginer; |__|  urbanist; |__|  

arhitect; Atestat de echivalare diplomă  |__| licență; |__|  master; |__|  doctor; |__| Diplomă Legea 84/1995 – forma de lungă 

durată; |__| Diplomă de absolvire  - studii de scurtă durată;  

|__| Alte situații ___________________________________________________________________________________ 

Seria și numărul actului 
Seria ____________________________ Numărul_____________________________ 

Anul emiterii |__|__|__|__| 

Emitentul actului 
 

Județul  Localitatea  

Media examenului de 

finalizare a studiilor 
|__|__| , |__|__| 

Supliment diploma /  

Foaia matricolă care însoţeşte 

actul de studii 

 

Seria ____________________________ Numărul______________________________ 

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

Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIAE - acorduri bilaterale/CNRED) 

 

Nr._____________________________ Serie act de recunoaştere/echivalare(eliberat  de DGRIAE /CNRED) _______________________________ 

Se anexează la dosar o copii după actele de studii. 

 

Data completării (ZZ/LL/AAA) Numele și prenumele Semnătură candidat 
Semnătura celui 

care verifică 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  
 

 

 



 

UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
 

MINIGHID PRIVIND ETAPA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNCHEIERII SESIUNII DE ADMITERE ȘI 

ÎNSCRIERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 

 

 
I. Confirmarea locului 

- Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei rate (50%) din 

taxa de studii, în cuantum de 1375 lei și depunerea la secretariat a cererii de înmatriculare. Taxa poate fi achitată cu cardul 

la POS-ul casieriei, cu numerar la casieria UA sau prin virament bancar. Coordonatele fiscale ale UA se găsesc pe 

www.uadventus.ro/contact. Din documentul de plată trebuie să reiasă clar numele candidatului/ei și explicația ”taxa de 

studii I – 2020-2021”. 

- Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 30 iulie 2020 - pentru candidații admiși în sesiunea din IULIE; 25 

septembrie 2020 - pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE. 

- După achitarea taxei pentru confirmarea locului se depune la secretariat cererea de înmatriculare – formular tip, la care se 

atașează o copie după dovada plății sau se specifică pe cererea de înmatriculare informații referitoare la plata efectuată 

(nr./dată chitanță/OP).  

- Pentru confirmarea locului, se poate achita taxa de studii integral, situație în care candidatul beneficiază de o reducere de 

10%, respectiv va achita 2500 lei. Achitarea integrală a taxei (cu reducere de 10%) se poate face până pe data de 2 

octombrie 2020, inclusiv. 

- În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, 

dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se 

returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) 

nu se restituie. 
 

II. Retragerea dosarului 

- În cazul retragerii dosarului de înscriere, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui candidat. 

- În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților respinși, taxa de 

înscriere nu se returnează. 

- Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, 

obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate. 
 

III. Înscrierea în anul universitar 

- Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au depus toate 

actele/documentele la dosarul de înscriere. Înscrierea în anul I de studii, se face până cel târziu în data de 2 octombrie 

2020, și constă în completarea contractului de studii și a fișei de înscriere anuală, în caz contrar se consideră că persoana 

admisă a renunțat la studii. Calitatea de student se obține numai după semnarea contractului de studii și emiterea deciziei de 

înmatriculare de către rectorul UA. Studentul UA beneficiază de toate drepturile și obligațiile care îi revin în baza 

contractului de studii și a legilor în vigoare. 

- Ulterior înscrierii, studenții au dreptul să solicite secretariatului adeverințe de student. Carnetul de student și legitimația de 

transport vor fi transmise studenților la termenele comunicate de secretariat. 

- În cazul în care un candidat este admis la cel mult 2 programe de studii la UA, acesta poate opta pentru păstrarea calității 

de student pentru ambele specializări, cu condiția să nu fie înmatriculat la mai mult de 2 programe de studii în același timp. 

- Anul universitar 2020-2021 începe cu deschiderea festivă, luni, 28 septembrie 2020, ora 10:00, în capela Universității. 

- Fiecare grupă de studenți va avea un cadru didactic tutore de an, un șef de grupă ales dintre studenți și un secretar al 

facultății care se vor ocupa de îndrumare, organizare și comunicare cu studenții. 
 

IV. Cereri diverse adresate conducerii în perioada studiilor 

- Cererile studenților pe parcursul școlarității se înaintează decanului/rectorului prin intermediul secretariatului facultății. 

Studenții vor fi îndrumați de secretariat în acest sens. 

- În anul I de studii nu se pot face cereri de întrerupere a studiilor. 

- Cererile pentru cazare în cămine se transmit departamentului administrativ al UA în intervalul comunicat de secretariat, dar 

până la începutul anului universitar. Cazarea în cămine se poate face începând de duminică, 27 septembrie 2020. 
 

V. Achitarea taxelor 

- Cuantumul taxei de studii este de 2750 lei care se poate achita în 2 rate egale. Pentru studenții din anul I prima rată se 

achită pentru  confirmarea locului, iar a doua rată se achită în prima săptămână (zile lucrătoare) din semestrul al II-lea 

(februarie 2021). Absolvenții ITA/UA care se înscriu la un al doilea program de studii de licență beneficiază de reducerea 

taxei de studii cu 50%. În cazul în care există un student care studiază la UA concomitent cu un frate/soră/părinte/soț/soție, 

unul din ei beneficiază de reducere a taxei de studii cu 50%. 
 

VI. Informații de contact  

Program Secretariat: L - J 12-13;14-15; V 11-12 / Casierie: L - J 8-16; V 8-12 (Pauză de masă 13-14);  

Email: secretariat@uadventus.ro; tp@uadventus.ro; contabilitate@uadventus.ro; casierie@uadventus.ro;  

Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23; INTERIOR secretariat 101 / 119; contabilitate 130; casierie 131 

Fax: 031 436 22 69; Contact pedagog pentru cazare:  0747 046 905 / 0751 267 384.  

http://www.uadventus.ro/contact
mailto:secretariat@uadventus.ro
mailto:tp@uadventus.ro
mailto:contabilitate@uadventus.ro

