
 

 
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IAȘI 
FACULTATEA DE INTERPRETARE, COMPOZIȚIE ȘI STUDII MUZICALE TEORETICE 
STR. COSTACHE NEGRUZZI NR.7-9, COD POȘTAL 700126, TEL FIX – 0232212548, MOBIL – 
0751511292, adrese e-mail – secretariat.ficsmt@gmail.com (pentru licență - Instrumente și Canto), 
facultate.muzica@gmail.com (pentru specializările teoretice licență și Master) 
 

Fișă de înscriere anuală 
Anexă la Contractul de studii universitare nr. .............. 

  An de studii ............., an universitar ....................... 
 

Subsemnatul (nume și prenume din certificatul de naștere) ......................................................................., student la 
Facultatea de ........................................................................................, specializarea ................................................., nr. 
matricol .....................,  posesor al buletinului seria ....., nr. ..............., eliberat de ............................., perioada 
de valabilitate ....................................., CNP ........................................................, născut în localitatea 
................................................, județul ................................................, țara .................................., în data de 
.................................., deținând cetățenie română/ altă cetățenie ..................................., având domiciliul 
stabil în localitatea ............................................, județul ..............................., țara ........................., adresa 
........................................................... și domiciliul flotant (adresă cămin, gazdă, chirie etc.) în localitatea 
..................................................................., județul ........................................., adresa 
..............................................................................................................................................................................................................,  
   (se taie ce nu este corect) 
 
- AM COMPLETAT / NU AM COMPLETAT contractul de studii după confirmarea locului. 
- SUNT / NU SUNT / AM FOST student la o altă facultate .......................................................................................... 
- AM DEPUS / NU AM DEPUS diploma de bacalaureat la dosarul personal. 
- AM PLĂTIT / NU AM PLĂTIT taxa de înmatriculare la studii. 
- AM PLĂTIT / NU AM PLĂTIT taxa de școlarizare din anii precedenți (dacă este cazul). 
- Dețin următorul statut academic la finele anului universitar anterior (începând cu anul 2): 
PROMOVAT / PROMOVAT PRIN CREDITE / ÎNTRERUPERE DE STUDII / REÎNMATRICULARE); 
- Sunt repartizat pe LOC CU TAXĂ / BUGET; 
- AM COMPLETAT / NU AM COMPLETAT cererea pentru opțional și fișa de înscriere anuală pentru 
anul universitar anterior. 
- SUNT ANGAJAT/ COLABOREZ / LIBER PROFESIONIST / VOLUNTAR / STAGIAR LA 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Iau la cunoștință că nu am dreptul să urmez concomitent două specializări la buget și nici nu 
pot primi două burse, în același timp. 

 
Mă oblig să achit următoarele taxe în termenul stabilit și anunțat prin afișare la facultate: 

- Taxa de școlarizare în cuantum de ................. lei/an, aprobată de Senatul UNAGE din Iași (pentru 
cei pe locuri cu taxă); 

- Taxa de echivalare în cuantum de ............. lei/disciplină pentru ..... discipline (pentru cei veniți 
prin transfer); 

- Taxa de restanță/refacere în cuantum de ............ lei/disciplină pentru ......... discipline. 

Telefon mobil: .........................................................., telefon fix ........................................................................................,  
e-mail .........................................................................., Facebook ............................................................................................... 

Declar pe propria răspundere că cele consemnate de mine mai sus sunt conforme cu 
realitatea. 

 
Data        Semnătura 
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