UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
(Nivel Licență)
Numele și prenumele din certificatul de naștere în majuscule:
I. OPŢIUNEA CANDIDATULUI
Candidatul notează domeniile/specializările, liniile de studiu și formele de finanțare în ordinea
preferințelor (cu cifra “1” prima opțiune, cu cifra “2” a doua opțiune, etc.) și va fi declarat admis în
funcție de numărul locurilor alocate respectivului domeniu/ linii de studiu/ specializări. Candidatul va
înscrie fiecare cifră, în câmpul corespunzător domeniului/ specializării și liniei de studiu pentru care își
exprimă respectiva opțiune. În fiecare câmp va apărea cel mult o cifră, fiecare cifră figurând o singură
dată. Câmpurile necompletate se barează.

Domeniul / Specializarea / Durata studiilor / Limba de predare

Forma de învățământ
cu frecvență
buget
taxă

Domeniul CHIMIE – 3 ani
Chimie – limba de predare română
Chimie – limba de predare maghiară
Domeniul INGINERIE CHIMICĂ – 4 ani
Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie – limba de
predare română
Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie – limba de
predare maghiară
Chimie alimentară și tehnologii biochimice – limba de predare română
Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice– limba de predare română
Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului – limba de predare română
Inginerie biochimică – limba de predare română
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale – limba de predare română
Notă importantă: Vor fi organizate acele specializări pentru care, după finalizarea tuturor etapelor de
admitere, există un număr de minimum 15 candidați admiși. Dacă o specializare nu va fi organizată,
candidații admiși vor fi redistribuiți la o altă specializare, conform opțiunilor declarate la înscriere prin
completarea fișei de înscriere.
II.TESTUL DE ADMITERE
1) Doresc să particip la Testul de admitere din disciplina:
Chimie Anorganică

Chimie Organică

Matematică - Algebră

(Se va bifa o singură disciplină pentru care optează candidatul la Testul de admitere).
2) Doresc să susțin Testul de admitere în limba: ______________________________________
(se va completa, după caz, română sau maghiară).
ATENŢIONARE: Nota obținută la Testul de admitere este valabilă doar pentru sesiunea în care s-a
obținut.
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III. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
1. Media examenului de bacalaureat (în cifre și litere):
,
2. Media obținută de candidat la disciplina CHIMIE, într-una din clasele IX ÷ XII, la alegerea
candidatului, pentru departajare:
clasa (cifre și litere) _________________________________,
media (cifre și litere)

,

3. Participări la concursuri considerate relevante de către facultate:
3.1. Participări cu rezultante relevante pentru admitere la concursuri în domeniu (Olimpiade școlare
internaționale de chimie, Olimpiade școlare de chimie, Olimpiade de Tehnologie – domeniile
industrie alimentară, protecția mediului și educație tehnologică sau Concursul de Chimie „Petru
Poni” – etapa națională/ județeană):
concursul _________________________ , premiul/mențiune ______, anul/clasa _________,
concursul _________________________ , premiul/mențiune ______, anul/clasa _________.
3.2.

Solicit și participarea la Testul de admitere
cu opțiunea ca, dacă rezultatul obținut din medierea notei de la testul de admitere (în pondere de
20%) cu media obținută la examenul de Bacalaureat (80%) este mai mare decât media atribuită ca
urmare a rezultatelor obținute la concursurile menționate mai sus, să se folosească acest criteriu de
admitere.

4. Solicit ca rezultatul obținut la concursul „Candin LITEANU” să fie folosit ca medie de admitere.
Rezultatul obținut la Concursul „Candin Liteanu” este (în cifre și litere):
,
5.

Solicit și participarea la Testul de
admitereca, dacă rezultatul obținut din medierea notei de la testul de admitere (în pondere de
cu opțiunea
20%) cu media obținută la examenul de Bacalaureat (80%) este mai mare decât rezultatul concursului
„Candin Liteanu”, să se folosească acest criteriu de admitere.

6. Sunt student la (universitatea/facultatea) _______________________________________, anul de
studiu ___________ în regim cu / fără taxă ___________.
7. Am fost student, dar am întrerupt studiile/ am fost exmatriculat, la Universitatea
______________________________________________________________,
Facultatea
de
_________________________________________ în perioada ______________, cu finanțare de la
buget în perioada ____________, adică pe durata a _______ semestre de studiu.
8. Declar pe propria răspundere că în actuala sesiune de admitere m-am înscris și la o altă instituție de
învățământ superior: ___________. (Se va completa cu DA sau NU, după caz.)

DATA:________________

Notă: La TOATE pozițiile unde nu sunt informații de completat se va înscrie „nu este cazul”.
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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

Anul
Luna
Ziua
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)
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
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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
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

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)
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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)
Studii
universitare
absolvite

Studii
universitare
absolvite

Țara
Localitatea
Județul
Denumirea instituției de
învățământ superior
Facultatea
Domeniul / Profilul
Programul de studii /
Specializarea
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DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
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
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 ___________________
Data______________________________
Semnătură_________________________

Semnatura candidatului

6/6

