
Anexa 1 

 

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” BUCUREȘTI 

Nr. de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu  caracter  personal 1919 

FACULTATEA  DE  DREPT  CLUJ-NAPOCA 

PROGRAMUL DE STUDII  UNIVERSITARE  DE  LICENŢĂ    -DREPT- 

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT – IF (ZI) / IFR  

ADMITERE  AN– I  (2019/2020) 

 

DOMNULE RECTOR, 
 

Subsemnatul(a) (numele1şi prenumele cu iniţiala tătălui) ....................................................... 

…………………………….. fiul/fiica lui………………………… și al/a ………........................... 

domiciliat(ă)în localitatea  ................................... jud. …………...str. ............................................. nr. 

………..bl. ………….. sc. . …. et. ….. ap. …… sector. ……… cod poştal . ……………………….. telefon 

fix ……………………mobil……………………………….  e-mail2 ………………………………….  

CNP………………………………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere - 

sesiunea IULIE 2019/, în anul I - IF(ZI) / IFR  la Facultatea de DREPT  CLUJ-NAPOCA 

programul de studii universitare de licenţă  -DREPT-  în anul universitar 2019 - 2020. 

 Declar pe proprie răspundere că: 

a) datele completate în Anexa nr. 1 la prezenta cerere sunt corecte şi precizez că sunt / nu sunt 

înmatriculat(ă) concomitent la următoarele programe de studii universitare de licenţă sau 

masterat3: 

1. ………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………...........

(Instituţia, Facultatea, programul de studii) ; 

2. ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………...............................

(Instituţia, Facultatea, programul de studii); 

b) documentele depuse la dosar sunt conforme cu originalul; 

c) sunt de acord cu afişarea publică a rezultatelor concursului de admitere.  

Am luat la cunoştinţă faptul că dacă nu achit prima rată din taxa de şcolarizare aferentă 

anului  universitar 2019/2020 în perioada: 

- 23-31 iulie 2019, pentru candidaţii înscrişi în sesiunea iulie 2019, nu voi fi luat(ă) în 

evidenţa anului I, locul ocupat de subsemnatul(a) urmând a fi scos la concurs în sesiunea 

septembrie 2019; 

 

* Toate datele se completează cu majuscule. 
 

 

 

 

 

DATA ………………………………………   SEMNĂTURA ………………………. 

                                                 
1 Persoanele căsătorite vor completa numele de familie din certificatul de naştere urmând ca după prenume să se treacă, 

în paranteză,  numele după căsătorie. 
2 Adresa de e-mail este necesară pentru crearea contului de student. 
3 În conformitate cu art. 13 alin.1 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice  nr. 6102/2016 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, 

de master şi de doctorat pentru anul universitar 2019–2020, 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. 


