
  

 Atestate  eliberate de universităţi din străinătate  cu care Universitatea Babeș-Bolyai are semnate acorduri de 

cooperare: Universitatea.........................................................., limba.................................. 
 

 Am efectuat studii de minimum 6 luni în străinătate, într-o limbă de largă  circulaţie   

      (engleză,  franceză,  germană,  italiană,  spaniolă,  rusă). 

    Sunt absolvent al unei specializări de licenţă cu predare în limba______________. 

 
V. În cazul în care la specializarea pentru care am optat nu vor fi suficienţi candidaţi pentru alcătuirea unei 

formaţiuni de studiu, optez pentru o specializare din acelaşi domeniu, în următoarea ordine: 

 Afaceri europene si management de programe, zi, 4 semestre 

 Antreprenoriat social, zi, 4 semestre 

 Diplomaţie culturală şi economii globale, zi, 4 semestre, lb. engleză 

 Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale, zi, 4 semestre, lb. engleză 

 Evaluarea dezvoltării regionale, zi, 4 semestre 

 Guvernanţă europeană, zi, 4 semestre 

 Management performant, zi, 4 semestre 

 Management şi negocieri internaţionale şi europene, zi, 4 semestre 

 Studii politice europene comparate, zi, 4 semestre, lb. franceză 

 Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est, zi,4 semestre, lb. germană 

 Studii Transatlantice, zi, 4 semestre, lb. engleză 

VI. Plata taxei de admitere (taxa de procesare 50 Ron si taxa de înscriere 150 Ron) se poate face si prin 

mandat poştal, în contul Universităţii Babeş-Bolyai RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria 

Cluj, Cod fiscal 4305849, cu menţiunea pentru Universitatea Babeş-Bolyai,  Admiterea la Facultatea 

de Studii Europene – MASTERAT, sau la casieria facultăţii. Taxa de admitere nu este returnabilă. 

VII. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu admiterea la Facultatea de Studii Europene vă rugăm să 

vă adresaţi prin telefon sau e-mail la: Oficiul Permanent al Admiterii -MASTER 

                         Facultatea de Studii Europene 

                                         Tel. 0264/593770; 0264/590251; Fax: 0264/590251; E-mail : 

admitere.euro@ubbcluj.ro 

 
 
VIII. Observaţii: 
Subsemnatul ________________________________________________________, declar pe proprie 
răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, Cod penal art. 320-327, că 
informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că, în eventualitatea că voi fi declarat admis, 
înmatricularea (dobândirea calităţii efective de student) se face doar după prezentarea actelor în original sau 
copie legalizată (după caz)  la sediul facultăţii, în termenele stabilite. 

Data: ______________________    Semnătura: ______________________ 

    DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

Subsemnatul/subsemnata__________________________________,domiciliat(ă) în _____________, având 

CNP _________________________, în calitate de candidat la admitere/candidat declarat admis la admitere 

pentru programele de studiu organizate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod 

expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter persoanal să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate 

cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Directiva CE/95/46, 

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 prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu funcție de 

identificare și cele referitoare la situația școlară. 
           Data: ___________________                                        Nume şi prenume: ____________________     

                                                                                                   Semnătura: ______________________  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Facultatea de Studii Europene  
Fişa de înscriere /preînscriere 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 din cadrul facultăţii se completează 

câte o fişă de înscriere pentru fiecare specializare 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 + taxa de procesare) 

nu este returnabilă. 

 
 
I. Datele personale ale candidatului: (se completează cu majuscule) 

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele: (aşa cum apare în certificatul de naştere) 

                                  

 

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

                                  

 

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 eliberării___________________ Data expirării______________________ Eliberat de_____________________________ 

Cetăţenia  Română  Alte cetăţenii  Cetăţenia anterioară (dacă este cazul) Etnia ____________________ 

Starea civilă*:  Căsătorit  Necăsătorit  Văduv   Divorţat; Stare socială specială*:  Orfan (de un părinte sau  

ambii) 

   Provenit din case de copii   Familie monoparentală  

Data şi locul naşterii: ziua:____, luna______, anul_____Ţara________________Localitatea:______________ 

Judeţ:________ 

Prenumele tatălui____________________________  Prenumele mamei____________________________ 

Domiciliul stabil: Ţara ___________________Str. ______________________________________Nr._____________ 

BL._________ Sc._________ Et._________Ap.________ 

Sector_______Localitatea______________________________________ Aflată în mediul*:  Urban  Rural 
Cod poştal:____________, Judeţul _______________Telefon __________________________ 
Email:_______________________________________________________ 
Candidat care se incadreaza in categoria persoanelor cu dizabilităţi  Da  Nu 

* se bifează 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

MASTER 

Nr. legitimaţie:_________ 

Taxa de înscriere:_______ 

Taxa de procesare:______ 

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


  

 

 

 
 

 

 

 

 


