
 

Cod: RG-37-Ed1-R0-F1 
 

 

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI     Nr.* P /___/______ 

FACULTATEA DE DREPT  

 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

ANUL UNIVERSITAR ……………………….. 

Chitanța/Ordin de plată - nr. _____din data______________ 
 

 
Informaţii privind candidatul: 

Nume ____________________________________________, iniţiala/iniţialele tatălui ________, 

prenume ___________________________________________, CNP _________________________, 

locul nașterii (localitate, judeţ/sector) _______________________________________________, 

legitimat prin CI /Pașaport seria ________ numărul _____, eliberat de ____________________________ 

la data __________, cu domiciliul în localitatea ___________________, strada ____________________, 

numărul ___, bloc ___, scara ___, etaj ___, apartament ___, judeţ/sector __________________________, 

cetăţenia___________, naţionalitatea___________, telefon____________, e-mail___________________, 

locul actual de muncă __________________________________________________________________. 

 

Informaţii privind studiile de licenţă absolvite 

Universitatea absolvită:__________________________________________________ 

Facultatea absolvită: ____________________________________________________ 

Anul absolvirii: ___________________________ Media de licenţă: ______________ 

Diploma de licenţă sau adeverinţa echivalentă: Serie ________Nr. _______An _____ 

Forma de învăţământ la care s-au desfășurat studiile:___________________________ 

 

Programul de studii la care se solicită înscrierea: 

 

Facultatea Denumirea programului 
Ordinea opțiunilor (cifre arabe, 

în ordinea preferințelor) 

   

   

   

   
 

Anexez prezentei: 
- copia legalizată a certificatului de naștere; 

- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original; 

- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de 

licenţă în original; 

- copia diplomei de bacalaureat; 

- copia actului de identitate; 

- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de 

identitate; 

- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt 

pentru profilul la care candidez; 

- două poze format ¾. 

 

În caz de retragere a dosarului de înscriere nu se restituie taxa de înscriere. 

Candidații absolvenți din promoția 2016 care au prezentat la dosar adeverință de absolvire, vor completa o declarație prin care 

se obligă să aducă și să depună la dosar diploma de licență, copie legalizată sau în original. 

Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta fișă de înscriere sunt conforme cu realitatea. 

Data,           Semnătura candidatului, 
 

 

Secretar, 


