UNIVERSITATEA BABE -BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE CHIMIE
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(Nivel Licen
majuscule:
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alocate respectivului domeniu/ linii de studiu
.

Domeniul / Specializarea / Durata studiilor / Limba de predare
buget
Domeniul CHIMIE 3 ani
Chimie limba de predare
Chimie limba de predare

1
2

10
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3

12

4

13

5
6
7
8
9

14
15
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17
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4 ani
limba de predare
limba de predare
limba de predare
limba de predare r
limba de predare
limba de predare
limba de predare

ializare, conform
de înscriere.
II.TESTUL DE ADMITERE

X

-

(Se va bifa o

).
____________________

(

sau

).
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1
9 , 5 0
2. Media
pentru departajare:

la disciplina CHIMIE, într-una din clasele IX ÷ XII, la alegerea candidatului,
XII_______________________________,
1 0 , 0 0 (zece)

3
3
domeniile industrie
etapa
concursul Olimpiada-

3.2.

x Solicit

III, anul/clasa 2017/XI,

participarea la Testul de admitere

rezultatelor
4. Solicit ca rezultatul ob inut la concursul
inut la Concursul Candin Liteanu este (în cifre i litere):

de admitere. Rezultatul

0 9 ,4 5
5.

x Solicit

participarea la Testul de admitere
Candin
ere.

6. Sunt student la (universitatea/facultatea) _______Nu este cazul_______________, anul de studiu

7. Am fost student, dar am întrerupt studiile/ am fost exmatriculat, la Universitatea Nu este cazul
_____________________________, Facultatea de _________________________________________
_______ semestre de studiu.

DA (

la sesiune de admitere m)

DATA: 16 iulie 2019

La TOATE

nu este cazul
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2/6

Universitatea Babeș-Bolyai
Admitere 2019
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

Locul nașterii

Sexul
Starea civilă
Starea socială specială
Cetățenia

POP
-

Anul
Luna
Ziua
Țara de origine
Județul
Localitatea

Actuală
Alte cetățenii
Cetățenii anterioare,
dacă este cazul
Naționalitatea
(poate să nu fie
declarată)
Etnia
(poate să nu fie
declarată)
Țara
Domiciliul stabil
Județul
Orașul/Comuna/Satul
Adresa(strada, număr,
bloc, scara, etaj,
apartament, sector)
Seria
Actul de identitate/ Documentul
de călătorie
Numărul
Eliberat
Data eliberării
Perioada de valabilitate
e-mail
Alte date personale ale
candidatului
Telefon
Se bifează numai de
Candidat care se încadrează în
persoane aflate în
categoria persoanelor cu
această situație, pe bază
dizabilități
de documente

IOAN
V.
1900914120677
1990
septembrie
14
România
Cluj
Cluj-Napoca
M
necăsătorit
Nu este cazul
română
Nu este cazul
Nu este cazul
germană
germană
România
Cluj
Cluj-Napoca
Str.Mehedinti nr.5 bl.B1 ap
55
KX
265012
SPCLEP Cluj-Napoca
21.09.2015
21.09.2025
pop-ioan@gmail.com
0777 222222
da
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Secțiunea I.3.a. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu)
Instituția unde a absolvit
Studiile
preuniversitare
absolvite, nivel
Țara
liceu
Localitatea
Județul
Profilul / Domeniul

Liceul teoretic Lucian Blaga

Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învățământ
(Zi/Seral/FR/ID)
Tipul (diploma de
Datele de
bacalaureat sau
identificare ale
echivalenta pentru
diplomei
candidatul care a
absolvit studii anterioare
în străinătate)
Seria
Numărul
Emisă de

4 ani
2013
zi

Alte observații
(pentru cazurile
în care
candidatul care
a absolvit studii
anterioare în
străinătate)

Anul emiterii
Numărul foii matricole
care însoțește actul de
studii
Vizarea / Recunoașterea
diplomei prezentate
(DGRIAE - acorduri
bilaterale/ CNRED/
Direcția cetățeni străini
din MECI) Nr./Seria act
de recunoaștere/
echivalare eliberat de
DGRIAE/CNRED)

România
Cluj-Napoca
Cluj
teoretic

Diplomă de bacalaureat

Z
025172
Liceul teoretic Lucian Blaga
2013

E
25612
Nu este cazul
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Secțiunea I.3.b. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învățământ
universitar)
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
Tipul - Denumirea
Datele de
identificare ale (diploma/diploma de
actului de studii 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)

Nu este cazul

Țara
Localitatea
Județul
Denumirea instituției de
învățământ superior
Facultatea
Domeniul / Profilul
Programul de studii /
Specializarea

Nu este cazul

Studii
universitare
absolvite

Studii
universitare
absolvite
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DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Subsemnatul/subsemnata POP IOAN , domiciliat(ă) în Cluj Napoca, având CNP
1900914120677, 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 legală către terți, în conformitate cu legislația europeană în vigoare Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, de către instituția publică de învățământ
superior și de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control
asupra activității acesteia.
Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate
de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în perioada admiterii și ulterior, în perioada
studiilor. De asemenea, consimțământul exprimat acoperă inclusiv prelucrările legitime de date
operate de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca ulterior finalizării studiilor, în cazul în
care acestea sunt impuse de prevederi legale, se realizează în interes public sau sunt destinate
pentru activitățile normate ale autorităților și instituțiilor publice.
Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că prelucrările de date operate de
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea
nr.1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea
instituției de învățământ superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De asemenea,
înțeleg că pot exercita oricând și nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 1522 ale Regulamentului 2016/679/UE, asumând totodată eventualele urmări ale exercitării
precizate.
Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea
cu funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. Prezenta declarație
acoperă de asemenea, pentru situațiile caracterizate de beneficiul direct al declarantului,
prelucrările referitoare la starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă.
Nume și prenume POP IOAN
Data 11.07.2019
Semnătură________________
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