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ADMITERE - 2019 - LICENŢĂ 
 

SPECIALIZĂRI 

Nivel LICENŢĂ -  Domeniul Administrarea Afacerilor 
 specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (ECTS) 

3 ani, zi (română, maghiară) 

 specializarea Economia firmei (EF) 

3 ani, zi şi învăţământ la distanţă (maghiară) 

 

  

REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE 

 

LICENŢĂ 

Specializare 

Nr. Locuri 

Buget 
Buget 

(rural) 
Taxă Total 

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor  

(zi, linia română) 
12 1 37 50 

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor  

(zi, linia maghiară) 
12 1 37 50 

Economia Firmei 

(zi, linia maghiară) 
12 1 37 50 

Economia Firmei 

(învăţământ la distanţă, linia maghiară) 
0 0 50 50 

ACTE NECESARE ADMITERII 

 un dosar plic şi o folie îndosariabilă 

 diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original  

 foaia matricolă în original  

 certificatul de naştere în original 

 certificatul de căsătorie în original (unde este cazul schimbării de nume) 

 adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie  

 3 (patru) fotografii tip buletin de identitate (3x4), color, mat 

 copie xerox a C.I./B.I. 

 diploma de licenţă sau o diplomă recunoscută de M.E.C. ca fiind echivalentă cu prima, precum şi diploma de 

bacalaureat pentru licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua facultate 

 acte doveditoare, conform instrucţiunilor, pentru acei candidaţi care solicită scutirea platei taxei de înscriere (150 lei) la 

concursul de admitere. 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, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Candidații 

orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament sunt scutiți de la plata taxei de admitere. 

 

După absolvire se acordă  

diplomă de economist  

cu specializarea respectivă eliberată de  

Universitatea Babeş-Bolyai,  

recunoscută internaţional. 
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 eseu motivaţional (în format listat) scris, datat şi semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul 
admis/respins; eseul motivaţional constituie proba de admitere (modelul se află pe ultima pagină; download: 
http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/daa/admitere/admitere.php)  

TAXA ADMITERII. TAXA DE ŞCOLARIZARE 

 

 

- plata taxei de admitere (sub numele candidatului/ei ) se poate face prin virament bancar sau prin mandat postal, în contul 

IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", cu specificaţia (obligatoriu completă): "Taxă admitere pentru Facultatea de Şiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor, Departamentul Administrarea Afacerilor Sf. Gheorghe" 

- taxa de şcolarizare (2.900 lei) se plăteşte în 4 rate; prima rată (cel puţin 25%  din taxa anuală, 725 lei) se plăteşte până la 

confirmare locului 

CALENDARUL ADMITERII 

 

  

Sesiunea  
Iulie 2019  

Activităţi 

16-20  iulie  Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii 

21 iulie  Comunicarea listei cu candidaţii înscrişi 

22  iulie  Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.)  

22  iulie  Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor 

23-25 iulie  Confirmarea ocupării locului 

25 iulie  Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor 

26-27 iulie  Confirmarea ocupării locului după redistribuire 

31 iulie  Comunicarea rezultatelor la sfârşitul sesiunii de admitere 

 
 

Sesiunea  
septembrie 2019  

Activităţi 

11-13 septembrie  Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii 

13 septembrie  Comunicarea listei cu candidaţii înscrişi 

14 septembrie  Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.)  

14 septembrie  Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor 

16-18 septembrie  Confirmarea locurilor 

20 septembrie  Afişarea listelor finale 

 

Taxa de admitere (200 lei) =  

Taxa de procesare (50 lei) + Taxa de înscriere (150 lei) 

 

 

http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/daa/admitere/taxaadmitere2015.pdf
http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/daa/admitere/taxaadmitere2015.pdf
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NUMELE:  

 
 

CNP: 
 

INIȚIALA TATĂLUI:  

 
 

DATA: 
 

PRENUMELE: 

 
SEMNĂTURA 

CANDIDATULUI: 

 

 

 

ESEU ADMITERE 2019 
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA   

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR  

 (12pt rând liber) 

(12pt rând liber) 

Care este rolul economistului în societate? 

(12pt rând liber) 

Textul  primei părți a eseului.... 

Textul  primei părți a eseului....  

(12pt rând liber) 

(12pt rând liber) 

De ce am ales FSEGA Cluj-Napoca? 

(12pt rând liber) 

Textul  aferent acestei părți a eseului.... 

Textul  aferent acestei părți a eseului....  

(12pt rând liber) 

(12pt rând liber) 

De ce mi se potriveşte meseria de economist? 

(12pt rând liber) 

Textul  aferent acestei părți a eseului....  

Textul  aferent acestei părți a eseului....  

(12pt rând liber) 

(12pt rând liber) 

 

Referințe bibliografice 

(12pt rând liber) 

Referințele bibliografice se prezintă în ordinea alfabetică a primului autor. Lista referințelor bibliografice nu trebuie 

să fie inclusă în cele două pagini ale eseului și va fi de maxim o pagină, conform acestui format de pagină. Mai jos 

sunt prezentate modalitățile de prezentare a listei biliografice. 

 

Kaplan R.S. (2010), Organization’s objectives, disponibil online www.papersonline.com accesat la data de 

12.04.2013   

(12pt) 

Kaplan R.S., Norton D.P. (2004), How strategy maps frame an organization’s objectives, Journal of Accounting 

Research, Vol. 20, No. 2, p. 40-45 

(12pt) 

Matiş D. (coord), Bazele contabilităţii. Fundamente și premise pentru un raționament profesional autentic, Editura 

Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010 

(12pt) 

Popa I.E., Ienciu A., Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în lucrarea 

Matiş D. (coord), Bazele contabilităţii. Fundamente și premise pentru un raționament profesional autentic, 

Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010, p. 349-358 

http://www.papersonline.com/
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 (12pt) 

* * * Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare consolidate, aprobate prin 

OMFP nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare 


