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                                    FIŞA SE COMPLETEAZĂ NUMAI CU MAJUSCULE 
 

C E R E R E   D E    Î N S C R I E R E 
la examenul de finalizare a studiilor (LICENŢĂ)  

sesiunea IULIE 2022 
1.  

(nume, iniţiala tatălui, prenume) 
 
2. Numele după căsătorie  ______________________________________________________________ 

3. Codul numeric personal (CNP) ________________________________________________________ 

4. Facultatea absolvită__________________________________________________________________ 

din cadrul Universităţii__________________________________________, anul absolvirii __________ 
5. Forma de învăţământ, durata studiilor ___________________________________________________ 

6. Data şi locul naşterii: ziua _______________ luna _____________________ anul _______________  

localitatea ______________________________ judeţul / sectorul ______________________________,  

7. Prenumele părinţilor: tata _____________________________ mama __________________________ 

8. Sexul   M �  /  F � 

    Naţionalitatea  _____________________ 

    Cetăţenia   _____________________ 

9.  Nr. telefon ______________________ adresă e-mail _______________________________________ 

10. Disciplinele la care se susţine examenul de finalizare a studiilor (licenţă): 
      I.   fundamentală:  □ Contabilitate (Contabilitate și Politici contabile fiscale) 

   
II.  de specialitate: □ Analiză economico - financiară 

□  Informatică (Baze de date și Sisteme informatice de gestiune) 
 
Am luat la cunoștinţă de faptul că datele mele cu caracter personal vor fi înscrise în baza de date a 
Universității ”Nicolae Titulescu” din București, urmând a fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Vă rugăm să aveţi în vedere 
faptul că datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat prin prezenta cerere de înscriere vor fi 
păstrate conform dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv în cazul în care nu vă veți prezenta la 
examen.  
 
Am fost informat că rezultatele examenului de licenţă vor fi afişate la loc vizibil în incinta 
Universităţii ”Nicolae Titulescu” din București și pe pagina web a instituției. 
 
NU AM / AM mai susţinut examenul de licenţă în sesiunea ________________anul _____________ . 
 
Data___________________         Semnătura,  

Secretar,  


