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A N U N Ț  

 

Toți candidații care au obținut un loc la BUGET în urma Admiterii FSEGA din Sesiunea Iulie 2020 sunt 

rugați să depună dosarul personal cu documentele în original în perioada 10-28 august 2020 (de 

luni până vineri), între orele 10-13, la secretariatul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (str. 

Teodor Mihali, nr. 58-60, Cluj-Napoca). 

 

Vă rugăm să respectaţi normele de siguranţă care se impun în condiţiile actuale generate de pandemia 

de COVID-19. Persoanele care se vor prezenta la secretariatul facultăţii sunt rugate să poarte mască şi să 

respecte distanţa între persoane de minimum 2 m. 

 

Dosarele candidaților admiși la ciclul I de studii (nivel licență) vor cuprinde următoarele documente: 

▪ Diploma de bacalaureat în original; 

▪ Foaia matricolă de liceu în original; 

▪ Certificat de naștere în copie și originalul (se va face conformitatea la secretariat) sau copie legalizată notarial; 

▪ Carte de identitate în copie simplă; 

▪ Adeverința medicală tip în original; 

▪ 2 fotografii tip buletin de identitate (3/4); 

▪ Contractul de studii universitare completat în original şi semnat, în dublu exemplar; 

▪ Anexa 1 - Fișa de înscriere (pe care ai descărcat-o la finalul Etapei 1); 

▪ Anexa 2 - Fișa cu opțiunile (pe care ai descărcat-o la finalul Etapei 1); 

▪ Eseul motivațional; 

▪ DOSAR PLIC (numele și prenumele se scriu cu litere de tipar pe dosar). 

 

Dosarele candidaților admiși la ciclul II de studii (nivel master) în cazul absolvenților altor facultăți decât 

FSEGA vor cuprinde următoarele documente: 

▪ Diplomă de licență/Adeverință de licență 

▪ Suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia 

(excepție fac absolvenții promoției 2019-2020 ai Universității Babeș-Bolyai)  

▪ Diploma de bacalaureat în original; 

▪ Foaia matricolă de liceu în original; 

▪ Atestat/certificat de competență lingvistică în copie și original (se va face conformitatea la secretariat); 

▪ Certificat de naștere în copie și originalul (se va face conformitatea la secretariat) sau copie legalizată notarial; 

▪ Carte de identitate în copie simplă; 

▪ Adeverința medicală tip în original; 

▪ 2 fotografii tip buletin de identitate   (3/4); 

▪ Contractul de studii universitare completat în original şi semnat, în dublu exemplar; 

▪ Anexa 1 - Fișa de înscriere (pe care ai descărcat-o la finalul Etapei 1); 

▪ Anexa 2 - Fișa cu opțiunile (pe care ai descărcat-o la finalul Etapei 1); 

▪ Eseul sau proiectul de cercetare; 

▪ DOSAR PLIC (numele și prenumele se scriu cu litere de tipar pe dosar). 

 

Absolvenţii Facultăţii de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor care nu şi-au ridicat de la secretariatul 

facultăţii adeverinţa de licenţă în original, nu trebuie să se deplaseze pentru transferul adeverinţei de licenţă, 

deoarece aceasta se depune automat în dosarul de la master. 



Pagina 2 din 2 

 

 

În cazul în care doriți să vă retrageți de la programele de studii ale FSEGA, vă rugăm ca până la 

data de 28 august 2020 să trimiteți o cerere  de retragere la adresa admitere@econ.ubbcluj.ro, care 

sa cuprindă numele și prenumele candidatului, numărul legitimației, programul de studiu la care 

ați fost admis. 

 

Candidații admiși pe locuri cu TAXĂ nivel licență și master vor depune documentele în perioada septembrie-

octombrie 2020, detaliile vor fi anunțate ulterior. 

 

 

Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață 

Decan 
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