
 Pe perioada înscrierilor – 7-10 septembrie – nu ezita să ne contactezi dacă ai nevoie de ajutor: 

         0266-364761 (între orele 9-13) 
         admifelv@gmail.com (între orele 9-18, iar în cel mult o oră vei primi răspuns) 

          https://www.facebook.com/ExtensiaUniversitaraUBBGheorgheni/ (între orele 9-18) 

 

DE CE DOCUMENTE AI NEVOIE PENTRU ÎNSCRIERE?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Carte de identitate 1 

Dacă ai terminat liceul în acest an și încă nu ai diplomă de 
bacalaureat o să trebuiască adeverința de bacalaureat.  

Diplomă sau adeverință de bacalaureat 2 

Este foarte important să poți să loghezi în căsuța de e-mail, 
pentru contacul cu tine va fi menținut prin e-mail, aici vei 
primi toate mesajele legate de înscriere.  

Adresă de e-mail validă, număr de telefon 3 

Certificat de naștere 6 

Trebuie să-l ceri de la medicul de familie. El va știe ce 
să scrie, dacă-i zici că îți trebuie pentru admitere la 
facultate. 

Adeverință medicală 7 

Acest document trebuie descărcat după preînscriere și 
trebuie semnat înainte de încărcarea pe platformă. 

Fișa semnată a datelor personale (Anexa 1) 4 

Formularul se descarcă de AICI în cazul  înscrierii la 
licență, iar pentru înscrierea la masterat fișa se descarcă 
de AICI. În acest formular trebuie să marchezi cu numere 
arabe ordinea opțiunilor tale. 

Fișa de înscriere completată și semnată (Anexa 2) 5 

Este necesar DOAR pentru înscrierea la nivel licență! 
În scrisoare – a cărui model se descarcă de AICI – 
trebuie să motivezi de ce ai ales această specializare. 
Pentru ajutor găsești câteva idei  AICI. 

Scrisoare de motivație completată și semnată 
szándéknyilatokzat 

8 

Dacă nu poți plăti online folosind cardul bancar, 
atunci este nevoie de documentul care atestă plata.  
Datele necesare pentru efectuarea plății sunt: 
BN Trezoreria Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj 
Cod fiscal 4305849   Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX 
Admitere Facultatea de Geografie specificând numele candidatului 

Taxa de înscriere este de 170 RON 
 

Dovada plății taxei de înscriere 9 

Pentru încărcarea pe 
platformă aceste 

documente trebuie să fie 
în format  PDF, JPG sau 

PNG și nu pot depăși 2MB. 

 

Este necesar DOAR pentru înscrierea la masterat! 
Studenții care au terminat facultatea în acest an, pot 
solicita aceste documente de la secretariate. 

       Diplomă de licență și certificat lingvistic 10 

https://www.facebook.com/ExtensiaUniversitaraUBBGheorgheni/
http://gheorgheni.extensii.ubbcluj.ro/docs/fisalic2020.doc
http://gheorgheni.extensii.ubbcluj.ro/docs/fisamaster2020.doc
http://gheorgheni.extensii.ubbcluj.ro/docs/intHU.docx
http://gheorgheni.extensii.ubbcluj.ro/docs/modelRO.pdf


 Pe perioada înscrierilor – 7-10 septembrie – nu ezita să ne contactezi dacă ai nevoie de ajutor: 

         0266-364761 (între orele 9-13) 
         admifelv@gmail.com (între orele 9-18, iar în cel mult o oră vei primi răspuns) 

          https://www.facebook.com/ExtensiaUniversitaraUBBGheorgheni/ (între orele 9-18) 

 

CARE SUNT PAȘI PENTRU ÎNSCRIERE? 

În acest an întregul proces se realizează on-line (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/) 
urmând doi pași. Pe pagina anterioară am realizat o listă cu documentele/datele necesare pentru 
o înscriere reușită. Numerotarea de acolo este utilizată în continuare cu marcaje portocalii. 

Pasul 1 – preînscrierea 

 codul numeric personal (CNP) []  ÎNSCRIERE 
 acceptarea declarației de consimțământ BIFAREA CĂSUȚEI DIN COLȚUL STÂNGA SUS 
 date personale 1[]  SALVEAZĂ ȘI TRECE LA PASUL URMĂTOR 
 date personale 2 []+ date de contact []  SALVEAZĂ ȘI TRECE LA PASUL URMĂTOR 
 date liceu absolvit + bacalaureat [] /în cazul unei facultăți deja absolvite date 

referitoare la specializarea absolvită/  SALVEAZĂ ȘI TRECE LA PASUL URMĂTOR  
 alegerea specializării, în cazul nostru  

o Facultatea UBB: Facultatea de Geografie 
o Forma de studii: Licență sau Master, depinzând de situație 
o Specializări disponibile:  

 pentru nivel licență 
 Geografia turismului (la Gheorgheni) – Licență – cu frecvență – Română 

– Gheorgheni – BUGET 
 Geografia turismului (la Gheorgheni) – Licență – cu frecvență – Română 

– Gheorgheni – TAXĂ 
 Geografia turismului (în limba maghiară la Gheorgheni) – Licență – cu 

frecvență – Maghiară – Gheorgheni – BUGET 
 Geografia turismului (în limba maghiară la Gheorgheni) – Licență – cu 

frecvență – Maghiară – Gheorgheni - TAXĂ 

 pentru nivel master 
 Ecoturism și dezvoltare durabilă (în limba maghiară la Gheorgheni) – 

Masterat – cu frecvență – Maghiară – Gheorgheni – BUGET 
 Ecoturism și dezvoltare durabilă (în limba maghiară la Gheorgheni) – 

Masterat – cu frecvență – Maghiară – Gheorgheni - TAXĂ 

o în cazul fiecărei specializări alese   ADAUGĂ SPECIALIZARE 
o ordinea este IMPORTANTĂ (ordinea poate fi rearanjată astfel încât opțiunile cu 

Buget să fie primele) și trebuie să coincidă cu numerotarea utilizată din Fișa de 
înscriere [].  

o  SALVEAZĂ ȘI TRECE LA PASUL URMĂTOR 
 verificarea datelor introduse  CONFIRMĂ DATELE 
 descărcarea datelor personale (Anexa 1)  ANEXA1 – DATE PERSONALE (SALVEAZĂ PDF) 

– ÎN ROMÂNĂ 

Pasul 2. – înscrierea (încărcarea pe platformă a documentelor) 

 pe baza numelui de utilizator și a parolei se loghează în sistem (ultimul buton), iar 
folosind meniul din partea stângă 

 se încarcă următoarele documente:  
o fișa cu datele personale[] 
o fișa de înscriere[] 
o diplomă sau adeverință de bacalaureat[]. Dacă deja ești în posesia diplomei 

de bacalaureat trebuie să scanezi față-verso și să atașezi și foaia matricolă. 
o certificat de naștere[] 
o carte de identitate[] 
o adeverință medicală[] 
o scrisoare de intenție, în cazul înscrierii la licență[] 
o certificatul lingvistic și diploma/adeverința de licență, în cazul înscrierii la 

masterat []. Dacă deja ești în posesia diplomei de licență trebuie să scanezi 
față-verso și să atașezi și foaia matricolă. 

o dovada plății taxei de înscriere, DOAR în cazul în care plata nu este realizată 
pe platforma admiterii. [] 

 plata on-line – acest pas poate fi omis în cazul în care la pasul anterior ai încărcat 
dovada plății 

https://www.facebook.com/ExtensiaUniversitaraUBBGheorgheni/
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
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 starea înscrierii poate fi verificată în partea stângă cu opțiunea Status înscriere. Pot 

apărea următoarele statusuri: 
 Dosarul nu a fost procesat de Comisia de admitere – dosarul încă nu a intrat 

în verificările Comisiei de Admitere. 
 Dosarul a fost verificat de Comisia de admitere – comisia verifică 

documentele solicitate conform Regulamentului de admitere. Statusul se va 
actualiza pe măsura procesării dosarului. 

 Dosarul a fost respins de Comisia de admitere – comisia a verificat dosarul 
şi a constatat lipsa sau neconformitatea unor documente. În acest caz, trebuie 
să verifici e-mailul pentru detalii şi să contactezi Comisia de admitere, prin 
email admit.geo@ubbcluj.ro sau telefonic 0264431865 

 Aţi fost înscris! Verificaţi, vă rog, fişa de înscriere. Dacă aveţi întrebări 
referitoare la aceasta, vă rog să luaţi legătura cu comisia de admitere a 
facultăţii.– trebuie să verifi corectitudinea informaţiilor afişate, astfel încât 
acestea să corespundă cu cele încărcate anterior. Apare și Numărul 
legitimaţiei de concurs. Cu acest număr, te vei regăsi pe listele de admitere, 
afişate pe site-ul Facultăţii de Geografie, în data de 11 septembrie 2020. 

 
Candidaţii admişi trebuie să confirme locul obţinut, prin depunerea Contractului de şcolarizare 
online, în perioada 11-14 septembrie 2020 (până la ora 15.00). Informațiile despre acest pas 
o să apară mai târziu.  Candidaţii admişi şi confirmaţi trebuie să îşi depună dosarul cu actele în 
original (cele depuse online la înscriere), Contractul de şcolarizare în original (în 2 exemplare) şi 
2 fotografii tip 3/4, în perioada  21-25 septembrie 2020, între orele 9-15. Depunerea 
documentelor se face la sediul Extensiei Gheorgheni (bineînțeles dacă ați fost admis la această 
extensie). 
 

 

https://www.facebook.com/ExtensiaUniversitaraUBBGheorgheni/

