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Anexa 1 - Fişa de înscriere
Cod identificare dosar
Secţiunea I.1. Date personale ale candidatului
Numele de familie la naştere ( din certificatul de
naştere)
Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere,
modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului
doveditor)
Prenumele
Iniţialele tatălui/mamei
CNP
Data naşterii

Locul naşterii

Anul
Luna
Ziua
Ţara de origine
Judeţul
Localitatea
-

Sexul
Starea civilă
Starea socială specială (orfan un părinte sau ambii
părinţi/din centru de plasament/familie monoparentală) Actuală
Alte cetăţenii
Cetăţenia
Cetăţenii anterioare, dacă
este cazul
Naţionalitatea
Etnia
Ţara
Judeţul
Domiciliul stabil
Oraşul/Comuna/Satul
Adresa (strada, număr,
bloc, scara, etaj,
apartament, sector)
Seria
Numărul
Actul de identitate
Eliberat
Data eliberării
Perioada de valabilitate
E-mail
Alte date personale ale candidatului
Telefon
Candidat care se încadrează în categoria persoanelor Se bifează numai de
persoane aflate în această
cu dizabilităţi
situaţie, pe bază de
documente

Secţiunea I.a. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu)

Studiile preuniversitare
absolvite, nivel liceu

Datele de identificare ale
diplomei

Instituţia unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul / Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ
(Zi/Seral/FR/ID)
Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru
candidatul care a absolvit studii anterioare în
străinătate)
Seria
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii

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)
Nr./Seria act de recunoaştere/ echivalare eliberat de
DGRIAE/CNRED)

Sectiunea I.b. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar)
Instituţia de învăţământ superior absolvită
Facultatea
Programul de studii / Specializarea
Profilul / Domeniul
Forma de finanţare(buget/taxă)
Ţara
Studiile universitare
absolvite
Localitatea
Judeţul
Titlul obţinut
Forma de învăţământ (Zi/Seral/FR/ID)
Durata studiilor
Anul absolvirii
Tipul (diploma de licenţă sau echivalentă pentru
candidatul care a absolvit studii anterioare în
străinătate)
Seria
Datele de identificare ale Numărul
Diplomei de licenţă
Emis[ de
Anul emiterii
Numărul suplimentului la diplomă/foii matricole
care însoţeşte actul de studii
Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate
Alte observaţii (pentru
(DGRIAE - acorduri bilaterale/ CNRED/ Direcţia
cazurile în care
candidatul care a absolvit cetăţeni străini din MEN)
Nr./Seria act de recunoaştere/ echivalare eliberat de
studii anterioare în
DGRIAE/CNRED)
străinătate)
Data,

Semnătura,

Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj - Napoca
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/subsemnata _______________________ , domiciliat(ă) în ţara _____________,
jud. ___________, loc. _______________, 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 personal 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 instituţia publică de învăţământ superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze
verificări asupra activităţii acesteia.
Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu funcţie de
identificare şi cele referitoare la situaţia şcolară.
Nume şi prenume:
Dată:
Semnătură:

