
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA Administra ie public! IF

DECAN,

Secretar,

Fi"! de înscriere semestrial!

Anexa la Contractul de studii universitare nr...................

Subsemnatul ......................................................................................................................., student la Facultatea de 

Economie  i Administrarea Afacerilor, nr. matricol..................................................... studii universitare de licen!", solicit 

înscrierea în anul de studii 2 pentru semestrul 2 din anul universitar 2020-2021:

Codul Tipul disciplinei* Denumirea disciplinei credite

AC3610 1. obligatorie Contabilitate publica  4 [   ]

AF2465 1. obligatorie Finante publice II  5 [   ]

AL2430 1. obligatorie Limba straina 4 (anul II)  4 [   ]

AM3609 1. obligatorie Managementul resurselor umane  6 [   ]

AF2476 1. obligatorie Practic" de specialitate II  5 [   ]

AF2410 1. obligatorie Procedura de drept administrativ  6 [   ]

SX2404 1. obligatorie Educatie fizica IV  1 [   ]

 31 total credite pentru disciplinele obligatorii ale semestrului curent

*Tipul disciplinei: 1. obligatorie, 2. op!ional", 3. facultativ", 4. restan!" obligatorie, 5. restan!" optional", 6. disciplin" 

promovat" anterior  i reportat" în acest semestru

Iau la cunostin ! urmatoarele:

Inscrierea la o disciplin" înseamn" îndeplinirea cerin!elor precizate în statutul disciplinei;

C! nu am dreptul s! urmez, concomitent, dou! specializ!ri la buget "i nici nu pot primi 2 burse în acela"i timp

Declar c! în urma redistribuirii semestriale, am fost repartizat la forma de înv! !mânt buget [   ] / tax! [   ]

M" oblig s" achit urm"toarele taxe în termenul stabilit #i anun$at prin afisare la facultate:

* taxa de "colarizare, în cuantum de _________ ron/semestru, aprobata de Senatul Universit"!ii "Alexandru Ioan Cuza" 

din Ia i.

* taxa de reexaminare, pentru ____ discipline, în cuantum de _________ ron.

* taxa de refacere a activit!#ii didactice, pentru ____ discipline, în cuantum de _________ ron.

Diploma de bacalaureat, în original, se afl" la Facultatea ........................................................................

Solicit ca în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021 s" parcurg disciplinele facultative din modul psihopedagogic [   ].

Men!ionez ca în anul universitar 2019-2020 am fost înmatriculat în anul ........ de studii, iar la sfâr itul anului universitar 

2019-2020 am urmatoarea situa!ie scolar":

integralist[   ]; 1 restan!"[   ]; 2 restan!e[   ]; 3 restan!e[   ]; 4 restan!e[   ]; 5 restan!e[   ]; 6 restan!e sau mai multe[   ]

Solicit ca în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021 s" refac urm"toarele discipline restante

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Prin semnarea Fi#ei de înscriere semestriale, beneficiarul î#i d" acordul cu privire la stocarea, utilizarea, prelucrarea #i 

portarea datelor personale, de c"tre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia#i, în scopul contracual în vederea derul"rii 

studiilor universitare, respectiv pentru exercitarea de c"tre operator a unor interese legitime, prev"zute de lege cum ar fi: 

transmiterea informa$iilor, conform legii, altor entit"$i, respectiv prelucrarea acestor date de c"tre entit"$i.

Declar pe propria r"spundere c" am luat la cuno#tin$" de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protec$ia 

persoanelor fizice în ceea ce prive#te prelucrarea datelor cu caracter personal #i privind libera circula$ie a acestor date #i 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protec$ia datelor) #i a declar c" sunt de acord c" datele 

mele persoanel s" fie stocate, utilizate, prelucrate #i portate.

Data Semn"tura studentului


