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INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA-ILFOV  

Programul de studiu/Specializarea________________________________ 

Anul universitar ____________ 

Anul de studiu _________ 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ANUALĂ   
 

 

1.Numele şi prenumele
 
din certificatul de naştere ___________________________________________________ 

 fiul/fiica lui____________________________________şi al__________________________________________ 

 

2.Numele şi prenumele din buletinul de identitate___________________________________________________ 

 

3.Carte / Buletin de identitate,  seria |__|__| , nr. |__|__|__|__|__|__|, eliberat de __________________________ 

la data ziua |__|__|  luna |__|__| anul |__|__|__|__|, valabil până la data de ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__|__| .                                  

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

4.Cetăţenia___________________, etnia ________________, starea civilă:  |__| căsătorit (ă) / |__| 

necăsătorit(ă). 

 

5. Starea socială specială: |__| Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi) ; |__| Provenit din case de copii 

                                            |__| Provenit din familie monoparentală 

 

6.Data  naşterii: ziua |__|__|  luna|__|__| anul |__|__|__|__|, l ocul naşterii_________________________________. 

 

7.Domiciliul actual: ţara_____________________________, localitatea_________________________________ 

judeţul/sectorul__________________________, str._____________________________, nr.__________, bl. 

_____, 

sc.______, ap._______, cod poştal___________________, 
 

8.Telefon  (cu prefix) |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|,  Tel. mobil |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail___________________________________________________. 
 

9.Sunt student(ă) şi la Universitatea _____________________________________________________________ 

Facultatea_____________________________________________specializarea_____________________________ 

________________________,   în anul de studii _______, anul universitar__________________, forma de 

finanțare  |__| buget, |__| cu taxă . 
 

10.Situaţia şcolarităţii la începutul anului universitar curent:  

|__| Admis prin concurs  

|__| Admis ca olimpic (naţional/internaţional)  

|__| Admis la continuare de studii 

|__| Admis la studii paralele 

|__| Transferat în interiorul universităţii 

|__| Reînmatriculat 

|__| Promovat (integralist) 

|__| Promovat (promovat prin credite) 

|__| Revenire din întrerupere de studii 

|__| Prelungire de şcolaritate 

|__| Transfer interuniversitar (se precizează universitatea de la care s-a transferat) _____________________________. 

 

11.Alte informaţii privitoare la începutul anului universitar curent 

|__| Înscris pentru prima dată ca student în ciclul respectiv de studii 

|__| Provenit din promoţia curentă (de liceu, licenţă, master, în funcţie de ciclul la care este admis) 

|__| Provenit din promoţia anterioară (de liceu, licenţă, master, în funcţie de ciclul la care este admis) 

|__| Admis/Student la un al doilea program de studii din acelaşi ciclu de studii universitare 
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12.Situaţia şcolarităţii la sfârşitul anului universitar anterior 

|__| Promovat (integralist) 

|__| Promovat (promovat prin credite)  

|__|__| număr de credite (atât pentru promovare integrală, cât şi pentru promovare parţială) 

|__| Exmatriculat 

|__| Prelungire de şcolaritate 

|__| Retras de la studii 

|__| Întrerupere de studii  

|__| Absolvent (cu sau fără diplomă) 

|__| Cu situaţia neîncheiată 

|__| Nu este cazul (student în anul I) 

 

Studenții care au vârsta mai mică de 27 de ani vor completa punctele 13, 14, 15 

13.Domiciliul părinţilor: str.__________________________, nr.________, bl._______, sc.____, et. ___,ap.____, 

localitatea__________________________, judeţul ________________, nr. telefon  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

14.Locul de muncă al părinţilor: Tata____________________________, Mama__________________________ 

15. Numele şi prenumele susţinătorului legal (părinţi, bunici, fraţi, unchi)_______________________________  

funcţia şi locul de muncă________________________________________________________________________. 

Adresa: str.__________________________, nr.________, bl._______, sc.____, et. ___,ap.____,  

localitatea__________________________, judeţul ________________, nr. telefon  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

16. Apartenenţa religioasă a părinţilor: Tata________________________, Mama________________________. 

17. Solicitare cazare în căminele studenţeşti în anul universitar curent: |__|  DA    |__| NU 

18. Am rude care studiază în prezent la ITA: |__|  DA    |__| NU. Dacă DA precizaţi numele şi prenumele rudei 

____________________________________, şi calitatea |__| frate /  |__| soră /  |__| tată /  |__| mamă /  |__| soţul /   

|__| soţia /  |__| fiu  / |__| fiică. 

 

19. Informaţii privind achitarea taxei de studii (se completează de către secretariat):  

Taxa integral  |__|  Chitanţa/OP Nr/Data: _____________________________ 

Rata I             |__|  Chitanţa/OP Nr/Data: _____________________________ 

Rata II            |__|  Chitanţa/OP Nr/Data: _____________________________ 

 
DECLARAŢIE: 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. 

 

 

 

Data completării:  ziua |__|__|  luna |__|__| anul |__|__|__|__| 

 

 

Semnătură student _______________________________ 

 

 

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. 
 


