
 

VII. Criterii de admitere: 

Disciplina (probele scrise de la examenul de 

bacalaureat) 
Nota (cifre şi litere) 

Proba 1:  

Proba 2:  

Pentru liniile de studiu în limba română: Calificativul 

obţinut referitor la redactarea şi susţinerea scrisorii de 

motivaţie 

Admis/Respins 

Pentru liniile de studiu în limbi străine: Calificativul 

obţinut referitor la redactarea şi susţinerea orală a scrisorii 

de motivaţie în limba de studiu (engleză/germană) 
Admis/Respins 

VIII. Criterii de departajare/ Mențiuni: 

1. Media generală a examenului de bacalaureat (în cifre şi 

litere):_________________________________________________________________ 

2. Media la examenul scris al probei de „Limba şi literatura română” sau „Limba şi literatura maternă” 

(pentru linia de studiu germană) din cadrul examenului de bacalaureat (în cifre şi 

litere):________________________________________________________ 

Am obţinut premiul ______ la Olimpiada de _____________________, faza  Naţională     

Internaţională, în anul ________.   

Am obţinut premiul ______ la Concursul Şcolar Naţional___________________________________sau 

pe grupe de ţări__________________ 

_______, recunoscut de MENCS, la disciplina___________________________în anul_____. 

IX. Alte date: Sunt/am fost student al Universităţii _______________________, Facultatea de 

________________________ Specializarea _____________________________, Anul _____, în regim 

(bugetar /cu taxă)_________ am beneficiat de _____________ semestru(e) buget. 

Sunt licenţiat al Universităţii ___________________________, Facultatea de 

______________________________ Specializarea _________________________, Anul ______, în 

regim (bugetar /cu taxă)__________________ am beneficiat de________  semestru(e) buget. 

 

Cum ati aflat despre Facultatea de Studii Europene? Internet  (site-ul facultatii) Direct de la sediul 

facultatii  De la fosti absolventi  Din mass media  Alte surse _______________ 

X. Observaţii: 

Subsemnatul................................................................................................, declar pe proprie răspundere, 

cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, că informaţiile oferite sunt corecte şi reale. 

Am luat la cunoştinţă că dacă nu voi confirma locul ocupat până în data de 30 iulie 2017 (loc bugetat sau 

cu taxa), voi pierde acest drept. Am luat la cunoştinţă că, în eventualitatea că voi fi declarat admis, 

înmatricularea (dobândirea calităţii efective de student) se face doar după prezentarea dosarului cu actele 

necesare la sediul facultăţii, în termenele si conditiile stabilite.  

 

Data,          Semnătura,  

 

 
 Facultatea de Studii Europene 

 Fişa de (pre)înscriere pentru concursul de ADMITERE 2017 
  

Înscrierea la concursul de admitere presupune completarea 

tuturor informaţiilor solicitate în formular, plata taxei de 

procesare – 50 RON şi plata taxei de inscriere-150 RON (sau 

ataşarea unui document care să ateste că un candidat beneficiază 

de scutire de taxă de înscriere, conform regulamentului). 

Pentru înscrierea la mai multe specializări/linii de studiu din 

cadrul facultăţii se completează câte o fişă de înscriere pentru 

fiecare specializare/linie de studiu şi se plăteşte câte o taxă de 

procesare (50 RON) pentru fiecare din ele. Taxa de înscriere (150 RON) se plăteşte o singură dată. 

Taxa de admitere(taxa de înscriere+ taxă de procesare) nu este returnabilă. 
 

I.Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului: (aşa cum apar în certificatul de naştere) 

                                

 
II.Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului: (dacă a intervenit vreo modificare faţă de 
rubrica de mai sus) 

                                

 

III. Datele personale ale candidatului: 
   
1.Tipul actului de identitate*:   Carte de identitate   Buletin de identitate   Paşaport 
 
Sexul(M/F)  Cod  numeric personal                                    Serie şi număr C.I./B.I./Paşaport: 

           1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.            
 
Data eliberarii___________________Data expirarii___________________Eliberat de________ 
______________ 
2. Cetăţenia Romana Alte cetatenii Cetatenia anterioara (daca este cazul) 
3. Etnia ____________________ 
4. Starea civilă*:  Căsătorit  Necăsătorit  Văduv   Divorţat;  
5. Stare sociala speciala*:  Orfan (de un parinte sau ambii)  Provenit din case de copii  

 Familie monoparentala  
 
6. Data şi locul naşterii: ziua:____,luna______anul_____Ţara_______________ 
Localitatea:______________Judeţ:_________________________ 
Prenumele tatălui_________________Prenumele mamei________________ 
 
7. Domiciliul stabil: 
Ţara_________Str._________________Nr.____Bl.___Sc.___Et.__Ap.___ 
Sector______________Localitatea______________________________________  
Aflată în mediul*:  Urban  Rural 
Cod poştal:____________, Judeţul _______________ 
 

 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca 

Facultatea de Studii Europene 

Emmanuel de Martonne 1 

RO-400090, Cluj Napoca 

Tel: 0264/593770; 0264/590251 

E-mail: admitere.euro@ubbcluj.ro 

Web: www.euro.ubbcluj.ro 

Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX                                   

Trezoreria Cluj 

Nr. legitimaţie:_________ 

Taxa de înscriere:_______ 

Taxa de procesare:______ 

mailto:admitere@euro.ubbcluj.ro
http://www.euro.ubbcluj.ro/


 

8. Telefon mobil __________________________   ______________________ 

Telefon fix_________________Email:___________________________________ 

 

Candidat care se incadreaza in categoria persoanelor cu dizabilitati  Da  Nu 

* se bifează 

 

IV. Datele personale ale mandatarului convenţional: 

Numele şi prenumele:__ 

                                

__________ 

Cod numeric personal 

             

 

1.Domiciliul: 

Ţara:                         Str.____                   ______________Nr.____Bl._____Sc.____Et.___Ap._ 

Localitatea:_________                              _Judeţul/ Sector:________       
2. Tipul actului de identitate*:   Carte de identitate   Buletin de identitate   Paşaport 
 
     Serie              număr C.I./B.I./Paşaport: 

            
 
Data eliberarii________________Data expirarii__________________Eliberat de____ 
 
3. În calitate de mandatar, cu procură emisă la data de .................... 
__________________________________________ 

V. Opţiunea candidatului: 

Specializarea: 

1. Relaţii internaţionale si studii europene:  

- linia română*   Forma de învăţământ**:  Zi***-buget;   Zi-taxă;   I.D. – taxă 

- linia germană*  Forma de învăţământ**:  Zi-buget;   Zi-taxă 

- linia engleză*  Forma de învăţământ**:  Zi-buget;   Zi-taxă 

2. Management: 

- linia română*     Forma de învăţământ**:  Zi-buget;   Zi-taxă 

3. Administraţie Europeană: 

- linia română*   Forma de învăţământ**:  Zi-buget;   Zi-taxă 

 
Atenţie!!!  
*  Se bifează specializarea.  
** Se numerotează în ordinea preferinţelor (1,2,3) cele trei casete corespunzătoare fiecărei forme de  
învăţământ.  
***  Zi = cu frecvenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Informaţii şcolare despre candidat: 

a) Pentru absolvenţii de învăţământ preuniversitar 

Liceul absolvit: _______________________________________, Ţara_________________ 

Localitatea______________ Judeţul______________ Durata studiilor______________ 

Profilul________________, Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)____________________ 

Date de identificare ale diplomei:  

Tip: Diploma de bacalaureat  

Diploma echivalentă cu aceasta (pentru cei care au absolvit studii in străinătate)  

Alte observaţii: 

Vizare/Recunoaşterea diplomei prezentate_______________________________________ 

Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare________________________ 

Seria________________Nr._______________Emisă de ______________ 

Anul emiterii____________  

Nr. foii matricole care însoţeşte actul de studii____________________ 

Data absolvirii (data la care e preconizată absolvirea): luna ______, anul _______.  

b) Pentru absolvenţii de învăţământ universitar  

Studii universitare absolvite: 

Ţara__________________Localitatea__________________Judeţul__________________ 

Denumirea instituţiei___________________________Facultatea____________________ 

Domeniul/Profilul_________________Specializarea____________________ 

Titlul obţinut________________________ 

Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)__________ 

Forma de finanţare (buget/taxa)______________ 

Durata studiilor_________ 

Anul absolvirii___________ 

 

Date de identificare ale actului de studii:  

Tipul/denumirea________________Seria__________Nr.___________ 

Emitent____________Anul emiterii_______________ 

Supliment de diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii_________________ 

Alte observatii: 

Vizare/Recunoasterea diplomei prezentate_______________________________________ 

Nr./Serie act de recunoastere/echivalare________________________ 

Seria________________Nr._______________Emisa de ______________ 

 


