
Înscrierea 

• se accesează Platforma de

înscriere la adresa: 

https://admitere2022.ubbcluj.ro/ și 

fiecare candidat își creează cont 

completând informațiile solicitate 

• pe adresa de e-mail introdusă se

primește un link ce trebuie activat

pentru a putea seta parola de acces pe

Platformă (trebuie să accesați link-ul

din Email)

Activează-ți contul 

Parola trebuie sa conțină minim 8 

caractere ~ litere, cifre și caractere 

speciale (@,#,$,%,^,&,+,=) 

• pe Platforma de înscriere candidatul se autentifică introducând adresa de e-mail (ca user) si

parola setată anterior (https://admitere2022.ubbcluj.ro)

https://admitere2022.ubbcluj.ro/
https://admitere2022.ubbcluj.ro/


• se completează datele personale necesare pentru înscriere Identitatea ta

• la pasul următor se completează Studiile preuniversitare.

Atenţie!!! Dacă Diploma de bacalaureat/Adeverința de bacalaureat/Foaia matricolă Nu au 

Serie şi/sau Număr, în câmpurile aferente acestora, se va trece cifra 0 sau simbolul – ] 

• pentru Alege-ti opțiunile se 

selectează Facultatea de Geografie

o [ Atenție !!! Candidații care au urmat

studii superioare și/sau primul an la

buget trebuie să bifeze câmpurile

corespunzătoare și să completeze

informațiile solicitate ]

• candidatul bifează forma de învățământ și își selectează Opţiunile  (ordinea de selectare

menține ordinea preferințelor)

• Ordonează-ți opțiunile candidatul își ordonează opțiunile în ordinea preferințelor apăsând

săgețile sus/jos [Atenţie!!! Candidatul poate alege din lista specializărilor Facultăţii de

Geografie, una sau mai multe opţiuni. Opţiunile se aleg în funcţie de specializare, linie de

studiu şi forma de învățământ (buget, taxă). Aceste opţiuni se adaugă în ordinea preferinţelor

şi trebuie să coincidă cu opţiunile de pe Fişa de Înscriere a Facultăţii de Geografie]

https://geografie.ubbcluj.ro/admitere/wp-content/uploads/2022/02/Fisa-de-inscriere-admitere-licenta-iulie-2022.pdf


• se verifică corectitudinea datelor înscrise (Confirmă-ți datele)

• la Încarcă-ți documentele:

- se încarcă toate documentele obligatorii (Diploma de bacalaureat/ adeverința de

bacalaureat, Foaia matricolă, Certificat de naștere, Carte de identitate și Adeverința

medicală tip)

- se înserează semnătura în câmpul special creat, care va apărea automat în fișa tip

- se descarcă Fișa tip (Descarcă-ți fișa tip) semnată și se încarcă la Documente

pentru Facultatea ta, alături de Scrisoarea de motivație, Fișa de Înscriere a

Facultății de Geografie și Alte documente (dacă e cazul)

[Atenţie!!! Dacă un document are mai multe pagini, trebuie      încărcată pe rând fiecare
 pagină.]  

o Scrisoarea de motivaţie, se descarcă în funcție de linia de studiu pentru care optează

candidatul (română, maghiară, germană), se redactează, se datează şi se semnează.

 Atentie!!! – Se va redacta o singură Scrisoare de motivație pentru toate specializările, 

la aceeași linie de studiu (română, maghiară, germană). 

https://geografie.ubbcluj.ro/admitere/wp-content/uploads/2022/02/Scrisoare-de-motivatie_ro.pdf
https://geografie.ubbcluj.ro/admitere/wp-content/uploads/2022/02/Scrisoare-de-motivatie_magh.pdf
https://geografie.ubbcluj.ro/admitere/wp-content/uploads/2022/02/Scrisoare-de-motivatie_germ.pdf


o Fişa de înscriere a Facultăţii de Geografie – se găsește aici, se completează conform

opțiunilor candidatului, cu cifre arabe, în ordinea preferințelor, se datează și se semnează.

Atenție!!! Ordinea opțiunilor candidatului din această fișă  trebuie să fie identică cu opțiunile 

completate la secțiunea  Ordonează-ți opțiunile 

• La Plătește-ți taxele de înscriere se alege o modalitate de achitare a taxei de înscriere

170 lei (50 lei + 120 lei)

• Pentru plata online, candidatul va fi redirecționat spre pagina securizată în vederea

introducerii datelor cardului bancar cu care se va face plata.

• Candidații care nu pot achita Taxa de înscriere online, o pot face prin mandat poștal sau

OP, (CUI / CF 4305849 ) în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria filiala

Cluj, specificând Numele și Prenumele candidatului și mențiunea Admitere Facultatea de

Geografie și încarcă documentul care face dovada plății

ATENȚIE!!! Pentru înscrierea la concursul de admitere se percepe o singură taxă 

de 170 lei și se plătește o singură data indiferent de numărul opțiunilor candidatului. 

Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale 

Universitare, Grădinii 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 achită doar 50 lei și depun adeverința 

doveditoare.  

Candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament sunt scutiți 

de la plata taxei de înscriere și încarcă documentele doveditoare. 

• La Rezumat dosar, candidatul vede toate datele introduse, documentele pe care le-a

încărcat și finalizează înscrierea apăsând butonul Trimite dosar.

Candidatul va fi informat prin e-mail și pe contul cu care s-a înscris pe Platformă despre 

situația înscrierii/procesării dosarului său. (Statusul) 

Pot apărea următoarele statusuri: 

1. – dosarul încă nu a intrat în verificările Comisiei de Admitere. 

2.  - comisia verifică documentele solicitate conform Regulamentului 

de admitere. 

https://geografie.ubbcluj.ro/admitere/wp-content/uploads/2022/02/Fisa-de-inscriere-admitere-licenta-iulie-2022.pdf


3.  - comisia a verificat dosarul şi a constatat lipsa sau 

neconformitatea unor documente. Candidatul trebuie să încarce documentele neconforme. 

(Documente refuzate) Și apasă Salvează și închide 

4.  – Dosarul candidatului este complet. 

• Aţi fost înscris! , candidatul va primi numărul legitimației de concurs. Cu acest număr, 
candidatul se va regăsi pe listele de admitere, afişate pe site-ul Facultăţii de Geografie în data 
de 15 septembrie 2022.

Candidaţii admişi trebuie să-și confirme locul obținut în perioada: 

Vineri   16 septembrie 2022 ~ orele 9-16
Sâmbătă   17 septembrie 2022 ~ orele 9-13
Luni   19 septembrie 2022 ~ orele 9-16

Confirmarea locului presupune: 
1. Completarea și depunerea online (pe Platforma admiterii 2022) a Contractului de studii semnat,
iar pentru cei admiși la taxă și achitarea primei rate din taxa de școlarizare de 700 lei.

2. Depunerea dosarului cu actele în original la sediul Facultății de Geografie. Depunerea dosarului se
face personal sau cu împuternicire simplă

Dosarul plic va conține următoarele acte:

a. diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original; cei
care 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);
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 și concursurile școlare naţionale

sau internaţionale de geografie. 

Nedepunerea documentelor originale în perioada menționată sau constatarea unor neconcordanţe între 
actele originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.




