
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE Nr.* MPIC/ /
“NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE MILITARE
Programul postuniversitar de formare

şi dezvoltare profesională continuă în domeniul
Managementul protecţiei infrastructurilor critice

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – SESIUNEA ______________________________

I. DATE DE IDENTIFICARE:

Numele de familie (din certificatul de naştere) Iniţialele tatălui

Prenumele candidatului (ei)

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform act doveditor)

CNP Sex M F Serie şi număr act de identitate

Organ emitent Data eliberării

Cetăţenia (română) Alte cetăţenii Cetăţenia anterioară (dacă este cazul) Etnia

Data naşterii Locul naşterii (localitatea) Judeţul Ţara

Prenumele părinţilor: Tatăl: Mama:

Domiciliul stabil:
Oraşul/comuna/satul……………………..................................., judeţul ………………………………..., ţara

………………, strada …………………..................., nr. …., bl. ……, sc. ….., et. …….., ap. …….., sector……….….,

cod……………, număr de telefon fix …………………………………………...……, telefon

mobil…………….......................…., e-mail …………………………………………………

Depun la dosar adeverinţa de
absolvire a examenului de
licenţă în original/copie

Nr.: Data eliberării:

Depun la dosar diploma de
licenţă în original/copie Seria: Nr.: Data

eliberării:
Depun la dosar suplimentul la
diplomă/foaia matricolă în
original/copie

Nr.: Data eliberării:

* Completează secretarul Școlii de Studii Postuniversitare



Profesia şi locul de muncă al candidatului:

Gradul militar/profesional ________________________________________________________

Funcţia ______________________________________________________________________

Locul de muncă ________________________________________________________________

Localitatea __________________ Judeţul _________________________

Instituţia de învăţământ superior absolvită:

Universitatea ___________________________________________________________________

Facultatea _____________________________________________________________________

Domeniul/Profilul ______________________________________________________________

Programul de studii/specializarea ___________________________________________________

Titlul obţinut __________________________________________________________________

Forma de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă) ________________________

Promoţia/anul absolvirii _________________ din cadrul universităţii

_____________________________________________________________________________

Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă) _____________________________________________

Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz) ____________________________

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Ø Mă oblig ca:
· după afişarea rezultatelor admiterii, să închei contractul de studii şi să plătesc taxa de

şcolarizare;
· în cazul în care sunt declarat(ă) ADMIS, să depun la sediul instituţiei documentele

solicitate.
Ø Menţionez că am luat la cunoştinţă de:

· prevederile Metodologiei organizării şi desfăşurării admiterii la programele
postuniversitare în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
pentru anul universitar 2022-2023;

· faptul că nu se restituie taxa de înscriere la concurs, în cazul retragerii dosarului de
înscriere.

Declar pe proprie răspundere că datele furnizate în această fişă de înscriere sunt
conforme cu realitatea şi că am luat la cunoştinţă de prevederile de mai sus.

Data: .................................... Semnătura candidatului(ei)


