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FI Ş Ă  D E  ÎN SC R I E R E  –  AD M I TE R E  

SESIUNEA ___________________ ANUL |__|__|__|__| 

Toate datele se completează cu MAJUSCULE! 

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

Secţiunea I.1. - Date personale ale candidatului
1
 cu cetăţenie româna / străină 

1.  NUMELE DE FAMILIE LA NASTERE (din certificatul de naştere)  

2.  
NUMELE DE FAMILIE ACTUAL (după căsătorie, înfiere, 

modificare la cerere, daca este cazul, conform actului doveditor) 
 

3.  PRENUMELE  

4.  INIŢIALELE TATĂLUI/MAMEI
2
   

5.  CNP
3
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

6.  Data naşterii anul |__|__|__|__| luna |__|__| ziua |__|__| 

7.  Locul naşterii 

Ţara de origine  

Judeţul/Sectorul(Ţara
4
)  

Localitatea  

8.  Sexul |__| Feminin   |__|Masculin 

9.  Starea civilă
5
 

|__| Căsătorit(a) 

|__| Necăsătorit(a) 

|__| Divorţat(a) 

|__| Văduv(a) 

10.  Starea socială
6
 specială 

|__| Orfan de un părinte  

|__| Orfan de ambii părinţi 

|__| Provenit din case de copii 

|__| Provenit din familie monoparentală 

|__| Provenit din grupuri dezavantajate/medii 

defavorizate 

|__| Alte situații ___________________ 

|__| NU este cazul 

                                                           
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 Numai pentru candidaţii străini. 
5 Poate să nu fie declarată. 
6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 
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11.  Cetăţenia 

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

Alte cetăţenii  

Cetăţenie anterioară, dacă este cazul  

12.  Etnia
7
  

13.  

Domiciliul stabil 

(Cel înscris în cartea de 

identitate) 

Ţara  

Judeţul
8
/sectorul (Ţara

9
)   

Oraşul  

Comuna/ Satul  

Adresa (strada, număr, bloc, scara, 

etaj, apartament, sector)
10

  

 

Strada_________________________________ 

Nr.__________, Bl._________, Sc.________,  

Et.____, Ap._____, sector________________ 

14.  

Reședința 

(În cazul în care există o altă 

adresă de locuire temporară) 

Ţara  

Judeţul
11

/sectorul (Ţara
12

)   

Oraşul  

Comuna/ Satul  

Adresa (strada, număr, bloc, scara, 

etaj, apartament, sector)
13

  

 

Strada_________________________________ 

Nr.__________, Bl._________, Sc.________,  

Et.____, Ap._____, sector________________ 

15.  

Actul de 

identitate/Documentul de 

călătorie
14

  

Seria seria |__|__|  numărul |__|__|__|__|__|__| 

Eliberat de  

Data eliberării  ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__|__|  

Valabil până la data ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__|__| 

16.  Date de contact 

Nr. telefon fix  

Nr.  telefon mobil  

Adresa de e-mail (principală)  

Alte adrese de e-mail  

17.  Situația medicală specială 

Se bifează numai de persoanele 

aflate în această situaţie, pe bază de 

documente. 

|__|  Boli grave și incurabile 

|__| Persoană cu dizabilități 

|__| Alte situații __________________ 

 |__| NU este cazul 

                                                           
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 
8 Numai pentru candidaţii români. 
9 Numai pentru candidaţii străini. 
10 Se solicită şi pentru studenţii străini. 
11 Numai pentru candidaţii români. 
12 Numai pentru candidaţii străini. 
13 Se solicită şi pentru studenţii străini. 
14 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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Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului
15

 (absolvent de liceu) 

1.  
Studiile preuniversitare 

absolvite, nivel liceu 

Instituţia unde a absolvit   

Ţara  

Localitatea  

Judeţul  

Filiera  

Profilul  

Specializarea  

Durata studiilor  

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

Anul absolvirii  

2.  
Situaţia şcolară la finele 

ciclului liceal 

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

Media examenului de bacalaureat |__||__|, |__||__| 

3.  

Datele de identificare ale 

diplomei 

Seria ____ Numărul ____________ 

Emisă de  _____________________ 

_____________________________ 

Anul emiterii __________________ 

Numărul foii matricole care 

însoţeşte actul de studii __________ 

 

|__| Diploma în original 

|__| Diploma în copie legalizată 

|__| Adeverinţă liceu în original (valabil numai 

pentru promoția anului curent) 

 

4.  

Alte observaţii (pentru 

cazurile in care candidatul a 

absolvit studii anterioare in 

străinătate) 16 

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

cetăţeni străini din MECTS)  

 

Nr._____________/Serie act de recunoaştere/echivalare _________ (eliberat de DGRIAE /CNRED) 

Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioara a candidatului
17

 (absolvent de ciclu de învăţământ  universitar) 

1.  

Studii universitare absolvite |__| Licenţă |__| Master 

Ţara   

Judeţul   

Localitatea   

Denumirea instituţiei de 

învăţământ  superior 
  

Facultatea   

Domeniul fundamental   

Domeniul de studiu   

Programul de studii 

/Specializarea 

 
 

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

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

Durata studiilor (număr de 

ani sau număr de semestre, 

după caz) 

  

An începere studii   

                                                           
15 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 MECI), care permit înscrierea în învăţământul superior. 
16 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini. 
17 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 
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An finalizare studii   

Semestre finanțate anterior   

An absolvire   

Titlul obţinut   

2. 

Datele de identificare ale actului de studii 

Tipul – denumirea (diplomă/ 

diplomă de licenţă/ 

echivalentă/diplomă de 

master) 

|__| Diplomă de licenţă 

|__| Adeverinţă de licenţă  

Data expirării adeverinţei____________ 
|__| Diplomă echivalentă 

|__| Diplomă de master 

|__| Adeverinţă 

Data expirării adeverinţei____________ 
 

Seria   

Numărul   

Emitentul   

Anul emiterii   

Supliment diploma /  

Foaia matricolă care însoţeşte 

actul de studii 

 

 

3. 

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) ____________________ 

 

Nr._________________________________ 

Serie act de recunoaştere/echivalare(eliberat de  

 

DGRIAE /CNRED) ______________________ 

 

 

Secţiunea I.4 - Date suplimentare privind candidatul  

1.  În anii de şcoală am studiat 
prima limbă străină ____________________________ timp de  _________ ani 

a doua limbă străină ____________________________ timp de  _________ ani 

2.  

Sunt student(ă) la o altă 

Universitate 

(în prezent) 

Denumirea instituţiei de învăţământ  

superior  

 

Facultatea  

Programul de studii/Specializarea  

Tipul programului de studii |__| Licenţă   |__| Master    

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

Durata studiilor (număr de ani sau 

număr de semestre, după caz) 

 

Anul de studii   

Anul înscrierii  

3.   Apartenenţa religioasă 

Membru/membră al(a) Bisericii 

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

|__| NU 

Denumirea comunităţii/bisericii locale  

Conferinţa  

4.  

Numele și prenumele 

părinților 
Tata _____________________________ Mama ______________________________ 

5.  

Apartenența religioasă a 

părinților 
Tata _____________________________ Mama ______________________________ 

6.  Ocupația părinților Tata _____________________________ Mama ______________________________ 
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7.  Domiciliul părinților și datele de contact 

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

Localitatea __________________________ 

Județul _____________________________ 

Strada______________________________ 

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

Nr. de telefon ________________________ 

8.  
Numele și prenumele susținătorului legal (bunici, frați, unchi), funcția și 

locul de muncă 

Numele ____________________________ 

Prenumele __________________________ 

Funcția _____________________________ 

Locul de muncă ______________________ 

Nr. de telefon ________________________ 

9.  
Am mai participat la o sesiune de admitere la Institutul Teologic 

Adventist  
|__|  NU      |__|  DA în sesiunea 

(luna/anul)__________________________ 

10.  Participa la un alt concurs de admitere în această sesiune |__|  DA    |__|  NU 

11.  Solicit cazare în căminele Institutului Teologic Adventist |__|  DA    |__|  NU 

12.  Am rude care studiază în prezent la ITA: 
|__|  frate/soră  |__| soț/soție |__| fiu/fiică |__| tată/mamă 

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

Secţiunea I.5 – Opţiuni admitere  

1. 

Specializarea / Programul de 

studii la care se înscrie 

candidatul 

Teologie adventistă pastorală (TP) |__| 

Asistenţă socială (AS) |__| 

Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar (PIPP) 
|__| 

Secţiunea I.6 – Documente depuse la dosarul de înscriere la admitere (se verifică de către secretariat la 

depunerea dosarului de înscriere) 

1.  Diploma de bacalaureat 

În original |__| 
Copie legalizată |__| 
Adeverinţă de bacalaureat în original 
(Valabil numai pentru promoția curentă) |__| 

2.  Foaia matricolă din liceu (copie legalizată) |__| 

3.  
Diploma de licenţă (dacă este cazul) şi suplimentul la diplomă, ambele în 

copie legalizată 
|__| 

4.  Adeverinţă de licenţă pentru promoţia în curs (dacă este cazul) |__| 

5.  Recomandări |__| 
6.  Certificat de naştere (în copie legalizată) |__| 
7.  Certificat de căsătorie (dacă este cazul ) (în copie legalizată) |__| 
8.  Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (dacă este cazul) |__| 
9.  Carte de identitate (în copie simplă) |__| 
10.  Adeverinţă medicală în original |__| 
11.  Declarație nr. programe de studii |__| 
12.  3 fotografii  |__| 
13.  Cererea de înscriere |__| 
14.  Chitanţa privind plata taxei 

 

Numărul _________ / data ___________ 

15.  Scutit de plata taxei (daca este cazul) |__| DA, motivul___________________ 

|__| NU  
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DECLARAŢIE 1: Subsemnatul(a) __________________________________________, declar pe propria răspundere, 

cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de art. 326 Codul Penal, că nu urmez în România mai 

mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituția de învățământ superior care le oferă. 

Semnătura______________________ 

 

DECLARAŢIE 2: Subsemnatul(a) __________________________________________, declar pe propria răspundere, 

cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de art. 326 Codul Penal, că datele înregistrate de mine 

în această fişă sunt conforme cu realitatea şi îmi asum întreaga răspundere pentru corectitudinea datelor înscrise. 

Semnătura______________________ 

 

 

 

Data completării Semnătură candidat Semnătura celui care verifică 

_______/__________/_________ 
 

 
 

 

 

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 
comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

 

 

 
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: 

 

 

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 ITA       

Site-ul www.institutadventist.ro       

Speranţa TV / Radio Vocea Speranţei       

Curierul Adventist       

Studiile biblice       

Materiale de prezentare (broşuri, 

pliante etc.) 

      

Colegii mai mari, studenţi la ITA       

Acţiunile organizate de studenţii ITA       

Profesorii       

Alte surse (specificaţi): 

_______________________________ 

      

 

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 ! 


