
 
 
 
 
 

I. DATE CONCURS 

FISA

1. NUMELE 
                                                 (cu iniţialele tatălui) 

2. SPECIALIZAREA: Teologie pastora

3. Candidez pe loc: bugetat □ 
4. DOMENIUL: TEOLOGIE, LINIA

II. DATE DE IDENTIFICARE CANDIDAT 

1. NUMELE (din certificatul de naștere) 

2. ACTUL DE IDENTITATE: C.I., Seria

3. PRENUMELE părinţilor/susţinătorilor

4. DATA NAŞTERII: anul 

5. LOCUL NAŞTERII: Țara __________________

6. DOMICILIUL STABIL: Localitatea

                                            Str.  

7. CONTACT: Telefon 

8. Sexul Naţionalitatea 

9. STAREA CIVILĂ: Căsătorit (ă) 

10. STAREA SOCIALĂ SPECIALĂ:Orfan:

11. Candidatul se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilită

12. Doresc cămin: DA________ NU _________
III. DATE PIVIND STUDIILE ANTERIOARE ALE

1. FACULTATEA absolvită:______________________

Localitatea ____________________________

2. MEDIA examenului de LICENȚĂ: ____________________
                                                                                             

3. DIPLOMA DE LICENȚĂ: Seria 

4. LICEUL absolvit:_________________________________

 Județul _____________________, Anul

5. DIPLOMA DE BACALAUREAT: Seria

6. MEDIA examenului de bacalaureat: 

IV. DATE PIVIND SITUAȚIA UNIVERSITARĂ
1. Sunt masterand la 

                                                                                                                             
2. Sunt absolvent al   

Media examenului de Disertație: 
(în 

3. Am fost student, dar am întrerupt studiile
pe loc fără taxă în perioada   

4. În această sesiune de admitere, mai sunt
Atenţie : licenţiaţii care au absolvit o facultate în regim fără taxă, precum şi 
un loc fără taxă nu pot candida, conform legii, decât pe locuri cu taxă. În consecinţă, ace
IV.1,2,3 și 5. În caz contrar, vor suferi sancţiuni 
 

Subsemnatul(-a) _______________________________________________d
nesincere, prevăzute de art. 292 Codul Penal, că informaţiile oferite 
confirma locul ocupat până în data confirmării comunicate în calendarul admiterii, voi pierde acest drept. Am luat la cunoşti
declarat admis, înmatricularea (dobândirea calităţii de student) se face doar după prezentarea actelor în original la sediul 
că mi-am însuşit prevederile Regulamentului Admiterii 

 

Data:  

FISA DE ÎNSCRIERE NR.    
(Fişa de înscriere se va completa cu MAJUSCULE) 

 PRENUMELE  
 (se vor trece

pastorală în comunitățile ecleziale (Blaj) 

 bugetat + taxă □ taxă □ (marcaţi cu DA

LINIA DE STUDIU: ROMÂNĂ. 

 CNP:   

Seria , nr. , Perioada de valabilitate: de la 

părinţilor/susţinătorilor legali: tata mama

 luna ziua   

__________________localitatea judeţul  

ocalitatea____________________Judeţul __________________

 _  Nr. _____

 Adresa e-mail:   

 Cetăţenia 

 . Necăsătorit (ă) Divorțat / Văduv (ă)

Orfan: de un părinte   , de ambii părinţi      , provenit din case de copii

în categoria persoanelor cu dizabilități (se bifează numai de persoanele aflate în această situa

cămin: DA________ NU _________ 

ALE CANDIDATULUI: 

_______________________________________ , UNIVERSITATEA

_____________Județul ___________________________

____________________ SPECIALIZAREA _______________________________
                                                                                             (în cifre şi litere) 

 Nr. Anul eliberării

__________________________________________________ , Localitatea 

Anul absolvirii _____________  PROFILUL _____________________

Seria Nr. Anul eliberării

 Nota la Limba
(în cifre şi litere) 

UNIVERSITARĂ ACTUALĂ A CANDIDATULUI: 
 , în anul , în regim

                                                                                                                                                                                     
 ________, promoţia, _____,

 Media generală a anilor de studiu:  
 cifre şi litere) 

studiile la Facultatea  

  
sunt înscris la concurs şi la:   

o facultate în regim fără taxă, precum şi studenţii care ocupă deja un loc fără taxă 
legii, decât pe locuri cu taxă. În consecinţă, aceștia sunt obliga

 penale, pentru fals în acte publice.  

a) _______________________________________________declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor 
că informaţiile oferite în această fişă de înscriere sunt corecte şi reale

confirma locul ocupat până în data confirmării comunicate în calendarul admiterii, voi pierde acest drept. Am luat la cunoşti
declarat admis, înmatricularea (dobândirea calităţii de student) se face doar după prezentarea actelor în original la sediul 

Regulamentului Admiterii şi că sunt de acord să le respect. Am luat la cunoştinţă faptul că în caz contrar voi fi exclus din concurs.

 Semnătura:   

 

  
trece toate prenumele) 

DA, în una dintre casete) 

  

 până la    

mama   

  

  

__________Codul _______________ 

_____ Bl. ____ Ap. ___ Et. ___ Sc. ___ 

 ________________________ 

 Etnia  

Văduv (ă)   

copii     , din familie monoparentală        

le aflate în această situație, pe baza documentelor)______ 

ATEA.  ______________________  

_______, Anul absolvirii _____________   

_______________________________________ 
  

eliberării  __________ _ 

Localitatea ___________________________   

____________________________________ 

eliberării    

Limba și lit. română    
 (în cifre şi litere) 

regim    
                                                        (cu taxă sau fără taxă) 

, în regim    
(cu taxă sau fără taxă, nr. anilor) 

  
 (în cifre şi litere) 

 , în perioada , 

  
studenţii care ocupă deja un loc fără taxă sau au mai studiat pe 

știa sunt obligaţi să răspundă cu DA fie la punctele 

, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor 
sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că dacă nu voi 

confirma locul ocupat până în data confirmării comunicate în calendarul admiterii, voi pierde acest drept. Am luat la cunoştinţă că, în eventualitatea că voi fi 
declarat admis, înmatricularea (dobândirea calităţii de student) se face doar după prezentarea actelor în original la sediul facultăţii, în termenul stabilit. Declar 

d să le respect. Am luat la cunoştinţă faptul că în caz contrar voi fi exclus din concurs. 

  



 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 
 
 

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 Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice 

mijloace, chiar și prin transmiterea legală către terți, în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare - 

Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, de către instituția publică de învățământ superior şi 

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 Babeş-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 Babeş-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 Babeş-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 15-22 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 şi prenume:      
 

Dată:     

 
Semnătură: 


