
Data 2018

FORMULAR DE ÎNSCRIERE / PREÎNSCRIERE 

Toate datele se completează cu majuscule! Acolo unde e cazul, se bifează răspunsul corect. 

I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI 
1. Numele de familie la naştere 2. Numele de familie actual (după căsătorie,  

(din certificatul de naştere) înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul) 

3. Prenumele 4. Iniţialele tatălui 

5. CNP (Cod numeric personal) 6. Data naşterii 
a) Anul: a a a a b) Luna: l l c) Ziua: z z 

7. Locul naşterii 
a) Ţara: b) Judeţul: c) Localitatea:

8. Sexul
1 Femeiesc 2 Bărbătesc 

9. Starea civilă 
1 Necăsătorit(ă) 2 Căsătorit(ă) 3 Divorţat(ă) 4 Văduv(ă) 

10. Starea socială specială (doar pentru cei cu situaţie socială specială) 

1 Orfan de un 
părinte 2 Orfan de 

ambii părinţi 3 Provenit din 
case de copii 4 Provenit din familie 

monoparentală 

11. Cetăţenia 
1 Română, cu domiciliu în România 2 Română, cu domiciliu în străinătate 

3 Altă cetăţenie: 4 Cetăţenie anterioară (dacă este cazul): 

12. Etnia

13. Domiciliul stabil
a) Ţara: b) Judeţul: c) Localitatea:

d) Strada: e) Nr. f) Ap:

14. Actul de Identitate / Documentul de călătorie (doar pentru candidaţii străini) 
a) Seria: b) Numărul: c) Emisă de:

d) Emisă la: z z l l a a a a e) Valabil până la: z z l l a a a a 

UUNNIIVVEERRSSIITTAATTEEAA  BBAABBEEŞŞ--BBOOLLYYAAII  
FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  ..................................................................................................  
DDOOMMEENNIIUULL.................................................................................................................... 

NR. INSCRIERE 

……………………. 

15. Telefonul/E-mailul unde poate fi contactat de urgenţă: 
a) b) c) E-mail:

16. Candidatul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi ? (anexati copia documentului doveditor)
1 Da 2 Nu 

17. Candidatul  provine      din        centrul                     de          plasament  ? (anexati copia documentului doveditor)
1 Da 2 Nu 
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II. DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI  Pag. 2
1. Studiile preuniversitare absolvite (nivel liceu)

a) Denumirea instituţiei absolvite (liceul, grupul şcolar etc):

b) Ţara: c) Judeţul: d) Localitatea:

e) Domeniu/Profil:

:

 f) Durata studiilor: g) Anul absolvirii: a a a a 

h) Forma de învăţământ: 1 Zi 2 Seral 3 Frecvenţă redusă 4 Învăţământ la distanţă 

2. Datele de identificare ale diplomei
a) Tipul actului: 1 Diplomă de bacalaureat 2 Adeverinţă de bacalaureat 3 Diplomă echivalentă 

b) Seria: c) Numărul: d) Emisă de:

d) Anul emiterii: a a a a 
e) Numărul foii matricole

care însoţeşte actul de studiu: 

3. Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate) 
(Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate; DGRIAE–acorduri bilaterale; CNRED–Direcţia cetăţeni străini din MEN) 

(Număr, serie act de recunoaştere/echivalare eliberat de DGRIAE / CNRED) 

III. DATE PRIVIND ABSOLVENŢII DE CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
 1. Studiile universitare absolvite

a) Denumirea instituţiei de învăţământ superior:

b) Facultatea / Colegiul universitar: 

c) Ţara: d) Judeţul: e) Localitatea:

f) Domeniul/Profilul:

g) Specializarea/Programul de studii :

h) Titlul obţinut: i) Anul absolvirii: a a a a 

j) Forma de învăţământ: 1 Zi/cu frecvență 

2. Datele de identificare ale actului de studiu
a) Tipul diplomei: 1 Diplomă de licenţă 2 Diplomă de master 3 Diplomă echivalentă 

b) Seria: c) Numărul: d) Emitentul:

e) Anul emiterii: a a a a 
f) Suplimentul diplomă/Foaie matricolă

care însoţeşte actul de studiu: 

3. Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate) 
(Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate; DGRIAE–acorduri bilaterale; CNRED–Direcţia cetăţeni străini din MEN) 

(Număr, serie act de recunoaştere/echivalare eliberat de DGRIAE / CNRED) 

k) Forma de finanțare: Buget An I An II An III An V

Taxă An I An II An III

An IV

An IV An V

4 Adeverință de licenţă 

2 Seral 3 Frecvență redusă 4 Învăţământ la distanţă 
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4. Studii masterale absolvite

a) Denumirea instituţiei de învăţământ superior:

b) Facultatea:

c) Ţara: d) Judeţul: e) Localitatea:

f) Domeniul/Profilul:

g) Specializarea/Programul de studii :

h) Forma de învăţământ: 1 Zi / cu frecvență 2  3 Frecvenţă redusă  Învăţământ la distanţă

5. Studii masterale nefinalizate
a) Denumirea instituţiei de învăţământ superior:

b) Facultatea:

c) Ţara: d) Judeţul: e) Localitatea:

f) Domeniul/Profilul:

g) Specializarea/Programul de studii :

h) Forma de învăţământ: 1 Zi / cu frecvență 2  3 Frecvenţă redusă  Învăţământ la distanţă

j ) Anul absolvirii: 

IV. CERTIFICAT COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

a) Denumirea instituţiei care a  eliberat certificatul:

b) Punctajul:

c) Calificativ general:

i) Forma de finanțare: Buget An I An II 

Taxă An I An II 

i) Forma de finanțare: Buget An I An II 

Taxă An I An II 



Universitatea “Babeş – Bolyai” Cluj - Napoca 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
Specializarea: Master.................................................................................................................... LINIA ................... 
Str.Sindicatelor, nr.7, telefon 0264-405337, fax 0264-590559 
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/ 
e-mail: psiedu@psiedu.ubbcluj.ro;  

DATELE NECESARE CONCURSULUI DE ADMITERE 2018

Informaţii şcolare relevante despre candidat. 
1. Media generală a anilor de studiu (în cifre şi litere):__________________________________

2. Media examenului de licenta (în cifre şi litere): ______________________________________

3. Media examenului de bacalaureat (în cifre şi litere): _________________________________

Opţiunea candidatului 
Specializarea  Forma de învăţământ Opţiunea candidatului 

CU FRECVENŢĂMaster:  

FRECVENŢĂ REDUSA 

ATENŢIE LA COMPLETARE!  Selecţia candidaţilor se va face în ordinea mediilor. 

Subsemnatul/a_______________________________, declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice 
ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de art. 320-327 Cod Penal, că informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la 
cunoştinţă că dacă nu voi confirma locul ocupat în perioada stabilita, voi pierde acest drept. Am luat la cunostinţă că, în 
eventualitatea că voi fi declarat admis, înmatricularea (dobândirea calităţii efective de student) se face doar dupa prezentarea 
actelor in original la sediul facultăţii, în termenul stabilit. 

Data, Semnătura, 
 _________________ _____________________ 
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DECLARATIE
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Universitatea Babeș-Bolyai 

Admitere 2018 

Anexa 1 la fișa de înscriere 
 

Secțiunea I.1. Date personale ale candidatului 

 

Numele de familie la naștere  
(din certificatul de naștere) 

  

Numele de familie actual (după 
căsătorie, înfiere, modificare la 
cerere, dacă este cazul, conform 

actului doveditor) 

  

Prenumele   

Inițialele  tatălui/mamei   

CNP   

Data nașterii Anul  

Luna  

Ziua  

Locul nașterii Țara de origine  

Județul  

Localitatea  

Sexul   

Starea civilă   

Starea socială specială   

Cetățenia Actuală  

Alte cetățenii  

Cetățenii anterioare, 
dacă este cazul 

 

Naționalitatea (poate să nu fie 
declarată) 

 

Etnia (poate să nu fie 
declarată) 

 

Domiciliul stabil Țara  

Județul  

Orașul/Comuna/Satul  

Adresa(strada, număr, 
bloc, scara, etaj, 

apartament, sector) 

 

Actul de identitate/ Documentul 
de călătorie 

Seria   

Numărul  

Eliberat  

Data eliberării  

Perioada de valabilitate  

Alte date personale ale 
candidatului 

e-mail  

Telefon  

Candidat care se încadrează în 
categoria persoanelor cu 

dizabilități 

Se bifează numai de 
persoane aflate în 

această situație, pe bază 
de documente 
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Secțiunea I.3.a. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu) 

 

Studiile 
preuniversitare 
absolvite, nivel 

liceu 

Instituția unde a absolvit  

Țara  

Localitatea  

Județul  

Profilul / Domeniul  

Durata studiilor  

Anul absolvirii  

Forma de învățământ 
(Zi/Seral/FR/ID) 

 

Datele de 
identificare ale 

diplomei 

Tipul (diploma de 
bacalaureat sau 

echivalenta pentru 
candidatul care a 

absolvit studii anterioare 
în străinătate) 

 

Seria  

Numărul  

Emisă de  

Anul emiterii  

Numărul foii matricole 
care însoțește actul de 

studii 

 

Alte observații 
(pentru cazurile 

în care 
candidatul care 
a absolvit studii 
anterioare în 
străinătate) 

Vizarea / Recunoașterea 
diplomei prezentate 
(DGRIAE - acorduri 
bilaterale/ CNRED/ 

Direcția cetățeni străini 
din MECI) Nr./Seria act 

de recunoaștere/ 
echivalare eliberat de 
DGRIAE/CNRED) 
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Secțiunea I.3.b. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învățământ 

universitar) 

 

Studii 
universitare 
absolvite 

Țara  

Localitatea  

Județul  

Denumirea instituției de 
învățământ superior 

 

Facultatea  

Domeniul / Profilul  

Programul de studii / 
Specializarea 

 

Titlul obținut  

Forma de învățământ 
(ZI/FR/ID/Seral) 

 

Forma de 
finanțare(buget/taxă) 

 

Durata studiilor ( număr 
de ani sau număr de 
semestre, după caz) 

 

Anul absolvirii  

Datele de 
identificare ale 
actului de studii 

Tipul - Denumirea 
(diploma/diploma de 
licență/ echivalenta/ 
diploma de master) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Supliment de 
diplomă/Foaia matricolă 
care însoțește actul de 

studii 

 

Alte observații Vizarea/Recunoașterea 
diplomei 

prezentate(DGRIAE - 
acorduri 

bilaterale/CNRED) 
Număr/ Seria act de 

recunoaștere/ echivalare 
(eliberat de DGRIAE/ 

CNRED) 

 

 

Studii 
universitare 
absolvite 

Țara  

Localitatea  

Județul  

Denumirea instituției de 
învățământ superior 

 

Facultatea  

Domeniul / Profilul  

Programul de studii / 
Specializarea 
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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 Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres și neechivoc 

ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea 

către terți, în conformitate cu legislația națională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) și 

europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către instituția 

publică de învățământ superior și de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra 

activității acesteia. 

Prezenta declarație acoperă perioada normată a studiilor și o perioadă de 36 de luni după 

absolvirea acestora, implicând prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu 

funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. 
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