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REGULAMENTUL CONCURSULUI DE
ADMITERE 2022
NIVEL LICENȚĂ
CONDIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII
În conformitate cu prevederile art. 138, 141, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176,
199, 200, 205, 277 și 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de
stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza art. 76 din
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, precum şi în temeiul HG nr. 1004/2002 privind stimularea
elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru
învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de
cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 404/2006 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de masterat, HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 13, alin. (3) din
HG nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările și
completările ulterioare, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat
se face prin concurs. Potrivit principiului autonomiei universitare, reglementarea admiterii este de
competenţa Senatului Universităţii Babeș-Bolyai. Admiterea se organizează numai în instituţiile de
învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut
autorizaţia de funcţionare provizorie.
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Admiterea se organizează pe locuri bugetate, finanțate de la bugetul de stat (forma de
învățământ cu frecvență) și pe locuri cu taxă (formele de învățământ cu frecvență și la distanță).
La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate în
străinătate și recunoscute de către direcțiile abilitate, cetățeni ai României. Cetăţenii statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii/programe de
studii/specializări din Universitatea Babeş-Bolyai sau din alte instituţii de învăţământ superior, în
condiţiile stabilite de Senatele acestora, dar poate fi admis la o singură specializare/un singur program
de studii pe locuri finanţate de la bugetul de stat, conform prezentului Regulament. Candidatul poate
fi admis la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de nivelul de studii. El trebuie să
opteze pentru acea specializare/acel program de studiu la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de
stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original. Excepţie fac olimpicii internaţionali, care pot
beneficia de două specializări/programe finanţate de la bugetul de stat. Reduceri de taxă de şcolarizare
în cazul studiilor concomitente la Universitatea Babeş-Bolyai sunt reglementate de regulamente
speciale aprobate de Senatul Universității Babeș-Bolyai.
Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri
finanţate de la bugetul de stat, care decid să facă şi o a doua specializare şi sunt declaraţi admişi la
această nouă specializare, pot beneficia de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală
de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu subvenţionare de la buget
la specializarea iniţială). Dacă prima specializare este parcursă cu achitarea taxei de studiu, cea de a
doua specializare poate fi efectuată cu finanţare de la bugetul de stat, în urma reuşitei la concursul
de admitere pe loc bugetat.
Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor din anul I. În cazul în care aceștia au fost
exmatriculaţi ori s-au retras de la studii de pe loc bugetat, pentru a deveni studenți trebuie să susțină
concurs de admitere.
Finantarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat
a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu exceptia cazurilor sociale, implică
urmarea anului de studiu în regim cu taxă. Dacă un student se retrage de la studii după începerea
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anului universitar de pe un loc bugetat se consideră că studentul a beneficiat de un an subvenționat
de la stat din durata normală de studiu.
Candidaţii din Republica Moldova trebuie să facă dovada cetăţeniei moldoveneşti, în cazul în
care candidează pe locurile special alocate pentru ei. În cazul dublei cetăţenii româno-moldovenească
candidaţii vor opta pentru una dintre cetăţeniile cu care vor să participe la concurs şi această opţiune
nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv.
În cazul candidaţilor de etnie rromă, distribuirea locurilor bugetate se va face conform
dispoziţiilor ministerului de resort. De asemenea, actele suplimentare necesare ocupării acestui loc
bugetat vor fi cele stabilite tot prin dispoziţia ministerului de resort. Candidaţii care optează pentru
locurile rezervate etniei rrome vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie
legală a rromilor (semnată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Și aceștia pot beneficia de
finanțare de la bugetul de stat pentru anul I o singură dată. Dacă au mai fost admiși în anul I și au
fost exmatriculați pot să beneficieze prin concursul de admitere numai de un loc cu taxă.
Candidatul trebuie să completeze la înscriere un formular în care declară pe proprie răspundere
(sub semnătură) dacă a mai urmat studii universitare de licență la buget. Potrivit legii penale (Cod
penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declarații, uzul de fals etc. de
natură să producă efecte juridice se pedepsește cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani.
Candidatul care se află în vreuna din situațiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi
exmatriculat și Universitatea Babeş-Bolyai va face demersurile necesare pentru informarea organelor
în drept să desfășoare cercetarea penală.

DATE PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea la concursul de admitere se face exclusiv online pentru toți candidații. Pentru anul
2022 concursul de admitere se poate desfășura în două sesiuni, sesiunea iulie, respectiv septembrie.
În luna septembrie se va organiza concurs de admitere doar pentru locurile rămase neocupate în
sesiunea din iulie.
În sesiunea iulie, înscrierea va avea loc în perioada: 11 iulie – 19 iulie 2022
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Înscrierea candidaţilor presupune depunerea online (pe platforma admiterii) a următoarelor
acte:
1. Fişa de înscriere (formularul specific Facultății de Geografie completat și semnat);
2. Scrisoarea de motivație (formularul specific Facultății de Geografie completat și
semnat);
3. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
4. Certificatul de naștere;
5. Cartea de identitate;
6. Adeverința medicală tip care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un
ciclu de studii superioare;
7. Dovada achitării taxei de admitere de 170 lei (înscriere și procesare);
8. Adeverinţa care să ateste că un candidat beneficiază de scutirea taxei de înscriere,
conform Regulamentului de admitere al UBB;
9. Diploma obținută pentru candidaţii cu distincții la olimpiadele și concursurile școlare
naţionale sau internaţionale de geografie.
Pentru înscrierea la concursul de admitere se percepe o taxă de admitere de 170 lei și se
plătește o singură data indiferent de numărul opțiunilor candidatului. Taxa de admitere este formată
din taxa de procesare (50 lei) şi taxa de înscriere (120 lei). Angajaţii şi copiii angajaţilor
Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinilor Botanice şi ai
restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar
în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de
la plata taxei de înscriere (de 120 lei). Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare se percepe
taxa de procesare (de 50 lei), taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă.
Candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament sunt scutiți de
la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare).

SPECIALIZĂRI:
Domeniul Geografie
Specializarea Geografie (3 ani, cu frecvență), liniile de studiu română și maghiară;
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Specializarea Geografia Turismului (3 ani, cu frecvență), liniile de studiu română, maghiară și
germană;
Specializarea Geografia Turismului (3 ani, învățământ la distanță), linia de studiu română;
Specializarea Geografia Turismului, Gheorgheni (3 ani, cu frecvență), liniile de studiu română și
maghiară;
Specializarea Geografia Turismului, Bistriţa (3 ani, cu frecvență), linia de studiu română;
Specializarea Geografia Turismului, Sighetu Marmaţiei (3 ani, cu frecvență), linia de studiu
română;
Specializarea Geografia Turismului, Zalău (3 ani, cu frecvență), linia de studiu română;
Specializarea Planificare Teritorială (3 ani, cu frecvență), liniile de studiu română și maghiară;
Specializarea Cartografie (3 ani, cu frecvență), linia de studiu română;
Specializarea Hidrologie şi Meteorologie (3 ani, cu frecvență), linia de studiu română.

DATE PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Admiterea se organizează pe domeniul geografie. Candidații pot opta pe fișa de înscriere, în
ordinea preferințelor, pentru mai multe specializări sau linii de studiu.
Criterii de selecţie a candidaţilor
Etapa I (eliminatorie) constă într-o Scrisoare de motivație (care conține motivația
candidatului pentru alegerea înscrierii la Facultatea de Geografie) și trebuie depusă de candidat la
înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins.
Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în ordinea
opțiunilor de pe fișa de înscriere, după media generală de la bacalaureat.
Repartizarea candidaţilor pe specializări se face conform opţiunii lor de pe fișa de înscriere,
în limita locurilor disponibile. Media generală minimă de admitere este 5 (cinci).
Ocuparea locurilor cu taxă se face din rândul candidaţilor care au optat pentru locurile cu
taxă pe fişa de înscriere.
Admiterea la învăţământul la distanţă se organizează pe domeniul Geografie, pentru
specializarea Geografia Turismului, numai pe locuri cu taxă.
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Nu se admite depăşirea numărului de locuri planificate prin cifrele de şcolarizare. În cazul în
care media ultimului admis este realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare aplicate,
în ordine, vor fi următoarele:
- nota de la disciplina scrisă de limba și literatura română, obținută la examenul de bacalaureat
- nota de la a doua disciplină scrisă, obținută la examenul de bacalaureat
Candidaţii la toate specializările, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii
(premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare și concursuri naționale sau internaţionale de
geografie, recunoscute de ministerul de resort vor primi nota 10 (zece) fără susținerea concursului
de admitere.
Afișarea rezultatelor iniţiale: 21 iulie 2022
Confirmarea locului
Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin depunerea online
a contractului de studii semnat, iar pentru cei admiși la taxă și dovada achitării primei rate din taxa
de școlarizare (25% din 2800 lei), în perioada: 22 iulie – 25 iulie 2022 (fără duminică).
Candidații admiși vor depune un dosar cu următoarele acte:
a. diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în
original; cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia
matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor
originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original)
din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima
facultate;
b. carte de identitate, în copie simplă;
c. certificatul de naştere în original și copie simplă;
d. adeverinţă medicală tip (în original) care să ateste că persoana în cauză este aptă să
urmeze un ciclu de studii superioare;
e. două fotografii tip 3 cm/4 cm;
f. adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;
g. documente care să ateste că un candidat este scutit de taxa de admitere;
h. Contractul de studii universitare în 2 exemplare;

i. diploma în original pentru candidaţii cu distincții la olimpiadele
naţionale sau internaţionale de geografie.
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Nedepunerea documentelor originale sau constatarea unor neconcordanţe între actele
originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidaţii admişi şi confirmaţi pe locurile cu taxă vor participa automat la redistribuire pe
locurile bugetate neocupate doar la specializarea unde şi-au confirmat locul (doar dacă au optat pe
fişa de înscriere şi pentru loc bugetat).
Candidaţii aflaţi pe lista de aşteptare vor participa la redistribuire, pe locurile rămase libere,
conform opţiunilor de pe fişa de înscriere.
În urma redistribuirii candidaților rezultatele intermediare, vor fi afișate în data de 26 iulie
2022. Confirmarea locului pentru acești candidați va avea loc în data de 27 iulie 2022.
Candidații declaraţi reuşiţi la specializările unde nu s-a completat numărul de locuri pentru
alcătuirea unei formațiuni de studiu, vor fi redistribuiţi, pe baza completării cererii de redistribuire,
la altă specializare.
Afișarea listei finale sesiunea iulie va fi în 28 iulie 2022.
Contestaţiile vor fi depuse online la adresa de e-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro în termen
de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de contestație pe
facultate. Comumicarea rezultatelor la contestații se va afişa pe site-ul facultății în termen de 24 de
ore.

DECAN,
Conf. univ. dr. MAN Titus-Cristian

