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FIŞA DE ÎNSCRIERE NR._______  Am completat preînscrierea 
La concursul de admitere, sesiunea 2020                        on line 
MASTERAT 

 
 
 

1. Specializarea pentru care optaţi:___________________________________________ 
 
2. Forma de învăţământ:   învăţământ la zi, fără taxă   

învăţământ la zi, cu taxă 
învăţământ cu frecvenţă redusă 

 
3.   Numele şi prenumele candidatului (cu iniţiala prenumelui tatălui): 
                              
   (se lasă o casetă liberă între nume, iniţială şi prenume) 
   
 

Codul numeric personal 
             

 
4. Data naşterii: ziua ______ luna ___________________ anul ______________________ 
5. Locul naşterii:  localitatea ________________________judeţul____________________ 
6. Domiciliul stabil: localitatea_______________cod poştal _______judeţul____________ 

Str. ______________nr. _____ bl. ______sc._____et.______ap.___telefon___________ 
Adresa de e-mail_________________________________________________________ 

8.  Universitatea, Facultatea, profilul absolvit ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Media examenului de licenţă______________________ 
 
10. Media anilor de studiu___________________________ 
 
11. Nota obţinută la proba scrisă din cadrul examenului de 

licenţă____________________ 

12.   Nota obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de 

licenţă____________________ 

      
 Absolvent al unui studiu aprofundat/master (zi buget/zi taxă), Universitatea, Facultatea, 

profilul absolvit _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Foarte important!!! 
Am luat la cunoştinţă că în cazul în care reuşesc la admitere mă oblig să depun la 
secretariatul facultăţii diploma de bacalaureat în original şi diploma de licenţă 
(adeverinţa de licenţă) în original, în caz contrar, pierd locul bugetat obţinut prin acest 
concurs. 
 



 
 
 

Subsemnatul/subsemnata___________________________________________________________________domi

ciliat(ă) în 

____________________________________________________________________________________________________

___, 

având CNP ____________________________________, în calitate de candidat la susținerea examenelor de finalizare a 

studiilor din cadrul programelor de studiu organizate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres 

şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea către terți, în 

conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, 

Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către instituția publică de învățământ superior şi de către orice alt organism abilitat să 

efectueze verificări asupra activității acesteia. 

Prezenta declarație acoperă o perioadă viitoare de 36 de luni și implică prelucrarea oricăror date cu caracter 

personal, inclusiv acelea cu funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. 

 
Data____________      Semnătura_________________ 


