
Comisia de Admitere  Master ETcTI (10M)          APROBAT, 
Sesiunea _______ 2019                                       Comisia de Admitere  
Nr. legitimaţie ___________           
                               _______________ 
            

C E R E R E 
de scutire de taxa  de  înscriere 

 
 Subsemnatul/a ______________________________________ , CNP___________________ 
candidat/ă la concursul de admitere din sesiunea ________________ la Master ETcTI, cu domiciliul stabil în 
localitatea _________________________ str. ___________________ nr.___ bl.__ sc.__ et.__ ap.__  jud. 
________________ cod poştal _______, telefon fix ___________ telefon mobil   _____________, posesor 
al CI seria ___ nr. _________ eliberat de Poliţia _______________________ la data _____________ , vă 
rog să aprobaţi scutirea mea de taxa de înscriere de 150 Lei (nu şi de taxa de confirmare) încadrându-mă în 
cazul de scutire ________________________________________.  
 Anexez la cerere următoarele acte doveditoare (cu menţiunea originale, copii legalizate): 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 În cazul în care nu se aprobă scutirea şi nu achit taxa de înscriere până la încheierea perioadei de 
înscriere mă consider eliminat din concurs. 
 
Timi şoara, la data ______________    Semnătur ă candidat     
 
Verificat comisia de înscriere: ______________________________________ 
                     (pe fiecare act de scutire de taxă trebuie să  se scrie cu roşu:  Nr.Legitimaţie + Nume Candidat )  
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
 
 
Acte necesare pentru scutirea de taxa de înscriere (nu şi de confirmare !) 
 
a.  Copiii personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, personal aflat în activitate 
sau pensionat din sistemul de învățământ -adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ care să ateste 
situaţia părintelui /p ărin ţilor  
b.  Copiii personalului din învățământul superior, personal aflat în activitate sau pensionat din sistemul de 
învățământ superior - adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ care să ateste situaţia părintelui 
/părin ţilor  
c.  Copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ - copii după certificatele 
de deces ale părintelui/p ărin ţilor şi adeverinţă de la instituţia de învăţământ; 
d.  Orfani de ambii părinţi - copii certificate de deces părin ţi; 
e.  Provin de la o casă de copii - adeverinţe de la casa de copii; 
f.  Orfan de un părinte dacă acesta a decedat ca erou-martir în Revoluţia din Decembrie 1989 - copie 
certificat deces şi titlul emis conform Legii nr. 341/2004; 
g.  Răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - copie titlu emis conform Legii nr. 
341/2004; 
h.  Susținătorul legal este cadru didactic în activitate sau pensionar din același sector - adeverinţă emisă de 
institu ţia de învăţământ care să ateste situaţia susținătorului legal; 
i.   Candidatul este angajat al UPT - adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ care să ateste situaţia 
candidatului. 
 
 
 


