
 Informare prealabilă 
(InfoPoint - parter) 

 Completarea fișelor de 
admitere și a contractelor de 
studii (InfoPoint - parter)

 Achitarea taxei de procesare 
(casierii - sala 002 și sala 027 
- parter)

 Depunerea actelor 
doveditoare pentru înscriere 
(etajele 3/4)

1

2

4

Înscrierea la facultatea 
noastră presupune:



 Informare  
(InfoPoint - parter) 

 Completarea documentelor

 Achitarea taxei de școlarizare 
- rata 1 (sala 002 și sala 027 - 
parter)

 Depunerea actelor 
doveditoare pentru 
confirmarea locului la 
admitere (etajele 3/4)

1

2

4

Confirmarea locului 
presupune:



Actele necesare confirmării locului ocupat se vor prezenta într-un dosar plic, 
acestea fiind următoarele:

 diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original. Diploma de 
bacalaureat sau Adeverinţa tip trebuie să cuprindă media generală de 
la bacalaureat. Dacă optează pentru Facultatea de Ştiinţe Economice și 
Gestiunea Afacerilor ca primă (eventual unică) facultate, candidaţii 
declaraţi admiși au obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original 
la comisia de admitere din cadrul facultăţii. 

 foaia matricolă în original;

 certif icatul de naştere în copie legalizată (şi copie legalizată a certif icatul 
de căsătorie, unde este cazul);

 adeverinţa medicală tip;

 trei fotograf ii tip buletin de identitate;

 copie simplă după cartea de identitate;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Actele necesare  
confirmării locului ocupat



Înscrierea se face prin completarea fişei de înscriere  și prin achitarea  
taxei de procesare şi de admitere, care se pot depune (fără alte documente) 
direct la Oficiul Permanent al Admiterii. 

După afișarea listei candidaţilor înscriși, este foarte important să respectați 
termenele fixate prin graficul de organizare. 

Următorul pas este depunerea dosarului cu actele necesare pentru  
a confirma, inclusiv după redistribuire, locurile atribuite. 

Candidaţii care nu confirmă locurile atribuite, sau care nu respectă termenele 
prevăzute în grafic, pierd definitiv locurile respective. Aceste locuri vor fi 
redistribuite în favoarea candidaţilor rămași în competiție,  
respectând opțiunile și ordinea descrescătoare a mediilor. 



Confirmarea locului obţinut prin concurs trebuie 
făcută personal – în termenele prevăzute în grafic – 
de către cel în cauză și presupune:

 depunerea dosarului cu actele în original*;
 plata primei rate a taxei (dacă este cazul).

Important! 

a.
b.



Graficul de organizare şi desfăşurare  
a Concursului de admitere iulie – septembrie 2012

Activităţi Sesiunea IULIE Sesiunea SEPT

1. Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii* 16 - 21 VII 10 - 14 IX

2. Afişarea listei cu candidaţii înscrişi, culegerea şi 
înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc) 21 VII 15 IX

3. Probă de competență lingvistică 23 VII 17 IX

4. Prelucrarea datelor 23 VII 17 IX

5. Comunicarea rezultatelor 23 VII 17 IX

6. Confirmarea ocupării locului 24 - 27 VII 18 - 21 IX

7. Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau 
disponibilizate ca urmare a neconfirmării 28 VII

8. Confirmarea ocupării locului după redistribuire 30 VII

9. Redistribuirea locurilor neconfirmate şi 
afişarea rezultatelor 30 VII

10. Confirmarea ocupării locului după a doua 
redistribuire 31 VII

11. Comunicarea rezultatelor de la sfîrşitul sesiunii 
de admitere 31 VII



CrIterII de AdmItere

Candidaţii care au obţinut premii la Olimpiadele Naţionale sau Internaţionale de 
profil (înscrişi pe Ordinul MECTS) vor fi declaraţi admişi fără concurs.

Selecţia candidaţilor se realizează prin ordonarea acestora după media 
generală de admitere, care este media generală de bacalaureat.

Criterii succesive de departajare în caz de medii egale:
•	 Nota la proba scrisă de limbă și literatura română de la examenul de bacalaureat; 
•	 Nota la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat,  

impusă în funcție de profilul liceului absolvit
Criterii speciale:



Programe de studiu pentru nivelul licenţă - zi
• Economie și Afaceri Internaţionale (lr, lg);

•	 Contabilitate	şi	Informatică	de	Gestiune (lr, lf, lE);

•	 Economia	Comerţului,	Turismului	şi	Serviciilor	(lr);

•	 Economie	Agroalimentară	și	a	Mediului	(lr);

•	 Economie	Generală	(lr);

•	 Economia	Firmei	(lg);

•	 Finanţe	şi	Bănci	(lr,	lM	şI	lE);

•	 Informatică	Economică	(lr);

•	 Management	(lr,	lM	şI	lE);

•	 Marketing	(lr,	lM);

•	 Statistică	şi	Previziune	Economică	(lr).

Notă 
Admiterea se face  
pe specializări.

LR – studii  în l imba română
LM – studii  în l imba maghiară
LG – studii  în l imba germană 
LE – studii  în l imba engleză 
LF – studii  în l imba franceză

Taxa de şcolarizare 
pe an propusă de 
facultate pentru anul 
universitar 2012-2013 
este de 2.500 RON 
pentru orice formă de 
învăţământ.

Observație
Plata taxelor de 
şcolarizare se realizează 
în patru rate cu 
respectarea termenelor 
limită stabilite.
Candidaţii înscrişi 
care se retrag după ce 
au confirmat locurile 
ocupate, nu beneficiază 
de restituirea taxelor 
achitate. 



Programe de studiu pentru nivelul licenţă - Id
•	 Programe	de	studiu	pentru	nivelul	licenţă		ID	

•		 Marketing	(lr, ); 

•		 Economia	Comerţului,	Turismului	şi	Serviciilor	(lr); 

•		 Finanţe	şi	Bănci	(lr); 

•		 Contabilitate	şi	Informatică	de	Gestiune	(lr, ); 

•		 Management	(lr); 

•		 Management	(lM);

Notă 
Admiterea se face  
pe specializări.

LR – studii  în l imba română
LM – studii  în l imba maghiară
LG – studii  în l imba germană 
LE – studii  în l imba engleză 
LF – studii  în l imba franceză

Taxa de şcolarizare 
pe an propusă de 
facultate pentru anul 
universitar 2012-2013 
este de 2.500 RON 
pentru orice formă de 
învăţământ.

Observație
Plata taxelor de 
şcolarizare se realizează 
în patru rate cu 
respectarea termenelor 
limită stabilite.
Candidaţii înscrişi 
care se retrag după ce 
au confirmat locurile 
ocupate, nu beneficiază 
de restituirea taxelor 
achitate. 



Fişa de înscriere
ANEXA 1                                                                            Nr. înregistrare___________ 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
(nivel licenţă) 

I. Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/străină   

1. Numele şi prenumele (din certificatul de naştere cu iniţiala tatălui) :    
                          

2. Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere):  
                          

3. Cod numeric personal: 
            

4.  Data şi locul naşterii: An______Lună_______________Ziua____________________ 

5.  Ţara_________________ Judeţul______________Localitatea___________________ 
6.  Sexul  F/M ___________________________________________________________ 
7. Starea civilă: Căsătorit/ă____Necăsătorit/ă _______Divorţat/ă/Văduv/ă____________ 
8.Starea socială specială: orfan (de un părinte sau de ambii părinţi) ______________provenit din 
case de copii/  provenit din familii 
monoparentale____________________________________________________________ 
9.Cetăţenia română cu domiciliu în România______cu domiciliu în străinătate ________alte 
cetăţenii____________cetăţenia anterioară,dacă este cazul__________ 
10. Etnia____________________ 
11. Domiciliul stabil:Ţara_______ ______Judeţul________Localitatea_______________ 
Strada______________________Nr_____Bloc____Scara____Etaj______Apt_________ 
12.Actul  de identitate/Documentul de călătorie: 
Seria___nr_________eliberat________________Data eliberării_________perioada de 
valabilitate____________    
13. Telefonul unde poate fi contactat : __________ Adresa e-mail: __________________ 
14. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi_______________

I.3.a Date privind pregătirea anterioară a studentului (absolvent de liceu) 

1. Studiile preunuversitare absolvite, nivel liceu:
Denumirea instituţiei unde a absolivit ________________________________________  
Ţara___________  
Localitatea______________  
Judeţul_________  
Profilul/Domeniul ___________ 
Durata studiilor____________ 
Anul absolvirii_________ 
Forma de învăţămînt     (cu frecvenţă/ID)__________________________ 

2. Datele de identificare ale diplomei: 
Tipul diplomei (diplomă de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii 
anterioare în străinătate) _______________________________________________ 
Seria______Nr_______________Emisă de________________Anul emiterii__________ 
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii ______________________________ 

3.Alte observaţii 
Recunoaşterea diplomei prezentate(Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene-acorduri 
bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor din MECTS) ___________________________      Nr. / serie actului de 
recunoaştere/echivalare(eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia 
generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) 
______________________________________ 

I.3.b Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ 
universitar) 

1. Studiile universitare absolvite:
Ţara_______________________  
Localitatea__________________  
Judeţul_____________________  
Denumirea instituţiei de  învăţămân superior____________________________________ 
Facultatea________________________________________________________________ 
Domeniul/Profilul__________________________________________________________ 
Programul de studii/specializarea______________________________________________ 
Titlul obţinut______________________________________________________________ 
Forma de învăţămînt (cu frecvenţă/ID)    ________________________________________ 
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)_______________________________________ 
Durata studiilor (nr. de ani sau număr de semestre)________________________________ 
Anul absolvirii_________________ 

2. Datele de identificare ale actului de studii 
Tipul /denumirea (diplomă / diplomă de licenţă/ echivalentă/ diplomă de master) 
________________________________________________________________________ 
Seria_________________________ 
Nr___________________________ 
Emitentul______________________ 
Anul emiterii___________________ 
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii____________________ 

3. Alte observaţii 
Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate(Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene-
acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi 
Echivalare a Diplomelor din MECTS) ___________________________ 
Nr. / serie actului de recunoaştere/echivalare(eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi 
europene/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor) ______________________________________ 
1.4 Alte informaţii despre candidat.   

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

              ............................................................. 

2. Nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română  de la examenul de bacalaureat:     
              ............................................................. 

 3.  Nota obţinută la proba scrisă impusă  în funcţie de profilul liceului:     
                                

              ............................................................. 

  ,   

  ,   

  ,   

4. Opţiunile candidatului  
În raport cu oferta facultăţii noastre, candidaţii pot face una sau mai multe opţiuni, înscriind în 
tabelul de mai jos, în ordinea preferinţelor, codurile aferente formelor de învăţămant, de finanţare 
sau a liniilor de studii existente în fişa opţiunilor.  

Nr.crt Ordinea opţiunilor (codul) Nr.crt Ordinea opţiunilor (codul) 
1  19  
2  20  
3  21  
4  22  
5  23  
6  24  
7  25  
8  26  
9  27  

10  28  
11  29  
12  30  
13  31  
14  32  
15  33  
16  34  
17  35  
18  36  

5. Subsemnatul ____________________________am plătit cu: chitanţa la sediul facultăţii 
Nr._____________/ Data_______ sau prin    altă modalitate 
_____________Nr.__________/ Data___________    

6. Candidaţii înscrişi care se retrag după ce au confirmat locurile ocupate, nu beneficiaza de 
restituirea taxelor achitate.

     
Data,                                                           Semnătura,   

                  ___________                                                                  _________________ 



Fişa de confirmare
ANEXA 2                                   Nr.înregistrare___________ 

FIŞA DE CONFIRMARE 
(nivel licenţă / nivel masterat) 

I. Date personale ale studentului cu cetăţenie română/străină   

1. Numele şi prenumele (din certificatul de naştere cu iniţiala tatălui) :    
                          

2. Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere):  
                          

3. Cod numeric personal: 

4.  

 Data naşterii: An______Lună_______________Ziua__________________________ 

5. Locul naşterii:Ţara_________________Judeţul___________Localitatea____________ 

6.  Sexul  F/M ___________________________________________________________ 

7. Starea civilă: Căsătorit/ă____Necăsătorit/ă _______Divorţat/ă/Văduv/ă____________ 

8.Starea socială specială: orfan (de un părinte sau de ambii părinţi) ______________provenit din case de copii/  
provenit din familii monoparentale____________________________________________________________ 

9.Cetăţenia română cu domiciliu în România______cu domiciliu în străinătate ________alte 
cetăţenii____________cetăţenia anterioară,dacă este cazul__________ 
10. Etnia____________________ 

11. Domiciliul stabil:Ţara_______ ______Judeţul________Localitatea_______________ 
Strada______________________Nr_____Bloc____Scara____Etaj______Apt_________ 

12.Actul  de identitate/Documentul de călătorie: Seria_____ nr eliberat________________  

Data eliberării_________perioada de valabilitate__________    

13. Telefonul unde poate fi contactat : __________ Adresa e-mail: __________________ 
14. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi_______________ 

I.3.a Date privind pregătirea anterioară a studentului (absolvent de liceu) 

1. Studiile preunuversitare absolvite, nivel liceu:
Denumirea instituţiei unde a absolivit ________________________________________  
Ţara___________  
Localitatea______________  
Judeţul_________  
Profilul/Domeniul ___________ 
Durata studiilor____________ 

            

Anul absolvirii_________ 
Forma de învăţămînt     (zi/seral/FR/ID)__________________________

2. Datele de identificare ale diplomei: 
Tipul diplomei (diplomă de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în 
străinătate) _______________________________________________ 
Seria______Nr_______________Emisă de________________Anul emiterii__________ 
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii ______________________________ 

3.Alte observaţii 
Recunoaşterea diplomei prezentate(Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene-acorduri 
bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
din MECTS) ___________________________      Nr. / serie actului de recunoaştere/echivalare(eliberat de 
Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) ______________________________________ 

I.3.b Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar) 

1. Studiile universitare absolvite:
Ţara_______________________  
Localitatea__________________  
Judeţul_____________________  
Denumirea instituţiei de  învăţămân superior____________________________________ 
Facultatea________________________________________________________________ 
Domeniul/Profilul__________________________________________________________ 
Programul de studii/specializarea______________________________________________ 
Titlul obţinut______________________________________________________________ 
Forma de învăţămînt     (zi /FR/ID/seral)________________________________________ 
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)_______________________________________ 
Durata studiilor (nr. de ani sau număr de semestre)________________________________ 
Anul absolvirii_________________ 

2. Datele de identificare ale actului de studii 
Tipul /denumirea (diplomă / diplomă de licenţă/ echivalentă/ diplomă de master) 
________________________________________________________________________ 
Seria_________________________ 
Nr___________________________ 
Emitentul______________________ 
Anul emiterii___________________ 
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii____________________ 

3. Alte observaţii 
Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate(Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene-acorduri 
bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
din MECTS) ___________________________ 
Nr. / serie actului de recunoaştere/echivalare(eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi 
europene/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor) ______________________________________ 

Data,                                                           Semnătura,   
                  ___________                                                                  _________________ 



repartizare locuri - zi

 
 

 
 
Nr. 551 din  21.06. 2012 
 

Către, 
 RECTORATUL UNIVERSITĂŢII „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 
  
Conform cu Hotărârea de Senat nr. 144/SEN/20.06.2012, referitoare la admiterea 2012, vă înaintăm repartizarea cifrei de şcolarizare, pentru anul 

universitar 2012-2013: 
 
      Învăţământ universitar nivel licenţă  - cu frecvență 
Nr. 
crt 

Specializarea Domeniul LOCURI BUGETATE 
 

LOCURI CU TAXĂ 

LR LM LG LE LF RM fără bursă RR LR LM LG LE LF 
1.  Marketing Marketing 56 25     1 LR 191 25    

2.  Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor, Cluj-Napoca 

Administrarea 
afacerilor 39      1 LR 178     

3.  Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor, Sf. Gheorghe 

Administrarea 
afacerilor 10 20      90 40    

4.  Economia firmei, Cluj-Napoca Administrarea 
afacerilor   20       30   

5.  Economia firmei, Sf. Gheorghe Administrarea 
afacerilor 10 20      10 60    

6.  Economie agroalimentară şi a 
mediului  

Economie 20      1 LR 54     

 
 

7.  Economie generală  Economie 20       30     

8.  Finanţe şi bănci Finanţe 56 50  15  1 1 LR 
1LM 180 19  20  

9.  
Contabilitate şi informatică de 
gestiune,  
Cluj-Napoca 

Contabilitate 
45   15 10 1 1 LR 352   10 20 

10.  Contabilitate şi informatică de 
gestiune, Sighetu - Marmaţiei 

Contabilitate 9       41     

11.  Management Management 45 35  15   1 LR 133 15  35  

12.  Economie şi afaceri internaţionale 
Economie şi 

afaceri 
internaţionale 

40  15    1 LR 107  35   

13.  Informatică economică 

Cibernetică, 
statistică şi 
informatică 
economică 

37     1 1 LR 111     

14.  Statistică şi previziune economică 

Cibernetică, 
statistică şi 
informatică 
economică 

18      1 LR 41     

 TOTAL  405 150 35 45 10 3 10 1518 159 65 65 20 
 TOTAL GENERAL  645 13 1827 

 
Notă:   LR – reprezintă linia de studiu română; LM – reprezintă linia de studiu maghiară; LG – reprezintă  linia de studiu germană;  

LE – reprezintă studii în limba engleză;  LF – reprezintă studii în limba franceză; RR – reprezintă candidaţii de etnie rromă; RM – reprezintă linia de studiu 
română pentru candidaţii din Republica Moldova cu bacalaureat în România și fără bursă;  

 
DECAN,  

Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ 
 



repartizare locuri - Id

 
 

 
 
Nr. ______ din __________ 2012 
 
 

Către, 
RECTORATUL UNIVERSITĂŢII „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

 
Referitor la admiterea 2012, vă înaintăm repartizarea cifrei de şcolarizare, pentru anul universitar 2012-2013: 
 

Învăţământ universitar nivel licenţă  - Invățământ la distanță 
 

Nr. 
crt. 

Specializarea Domeniul LOCURI CU TAXĂ 
LR LM 

1.  Economia comerţului, turismului şi serviciilor Administrarea afacerilor 120  

2.  Informatică economică Cibernetică, statistică și informatică 
economică 

100  

3.  Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate  175  
4.  Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale 50  
5.  Finanţe şi bănci Finanţe 100  
6.  Management Management  100 50 
7.  Marketing Marketing 75  

8.  Economia comerţului, turismului şi serviciilor, 
la  Sfântu Gheorghe 

Administrarea afacerilor 30 30 

9.  Economia firmei, la Sfântu Gheorghe  50 50 

10.  Contabilitate şi informatică de gestiune,  
la Sighetu Marmaţiei 

Contabilitate 30  

TOTAL 830 130 
 

Notă:   LR – reprezintă linia de studiu română; LM– reprezintă linia de studiu maghiară;  
 

DECAN,  
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ 




