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Nr. 1346/ 05.08.2020  

 

 

 

NOTIFICARE 

privind depunerea cererilor de întrerupere studii, mobilitate,  
prelungire studii, reluări studii sau reînmatriculare în cadrul FSEGA 

 
 

 
Perioada de transmitere a cererilor studenților FSEGA ref. la solicitări la sfârșit/ început de an universitar  

începe în 1 Septembrie 2020 și se încheie în 8 Septembrie 2020. 

 

(1) Cei care au avut calitatea de student în anul universitar 2019-2020 vor transmite cererile de întrerupere 

studii, mobilitate de la o formă de învățamânt la alta sau de la un program de studiu la altul, prelungirea 

studiilor, reînmatriculare prin intermediul platformei FSEGA SIS.  

 

(2) Cererile prin care se solicită mobilitatea de la o formă de învățământ la alta sau de la un program de 

studiu la altul vor fi însoțite de dovada plății taxei de mobilitate iar cererile de  reînmatriculare în anul 

universitar 2020-2021 vor fi însoțite de dovada plății eventualului debit, taxei de reînmatriculare (300 lei) și 

prima rată pentru anul universitar 2020-2021 (taxele se achita prin OP sau Mandat poștal în contul deschis 

la BN Trezoreria Cluj, IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX, CF 4305849, vă rugăm să precizați: FSEGA, 

Nume Prenume, anul, programul de studiu, pentru ce a fost plătită taxa – reînmatriculare, taxă de 

școlarizare, taxă de mobilitate, etc.) 

 

(3) Cei care nu au avut calitatea de student în anul universitar 2019-2020, vor trasmite cererile prin care 

solicită reluarea de studii sau reînmatriculare în anul universitar 2020-2021 prin email către secretara 

programului de studii și  vor fi  însoţite de dosarul personal al solicitantului, care va cuprinde următoarele 

acte: 

 
a) Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de liceu (scanat, format PDF),  

b) Diploma de licență Suplimentul la diplomă, numai pentru reînmatriculare la master; (scanat, format 

PDF), 

c) Certificatului de naştere (scanat, format PDF), 

d) Certificatul de căsătorie, în copie (unde este cazul, scanat, format PDF); 

e) Cartea de identitate (scanat, format PDF). 

f) Dovada plății eventualului debit, taxei de reînmatriculare (300 lei) și prima rată pentru anul 

universitar 2020-2021 (taxele se achita prin OP sau Mandat poștal în contul deschis la BN Trezoreria 

Cluj, IBAN  RO35TREZ21620F330500XXXX, CF 4305849, vă rugăm să precizați: FSEGA, Nume 

Prenume, anul, programul de studiu, pentru ce a fost plătită taxa – reînmatriculare, taxă de 

școlarizare, taxă de mobilitate, etc.) 

 

(4) Pentru informații suplimentare privind depunerea cererilor se poate lua legătura cu secretara 

programului de studii. 
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Adrese de e-mail secretariat pentru procesul de transmitere a cererilor – septembrie 2020 

 

Nume și prenume 
secretară 

Adresă de e-mail Listă programe de studii deservite 

Crișan Aurelia Elena secretariat.fsega.crisan.aurica@gmail.com 
AMFFE, AO, EB, ESA, EXCA, GEP, IBM, 
MACD, MCAC, MDA, MDAE, MRU, SADE 

Enache Andreea Teodora secretariat.fsega.enache.andreea@gmail.com 
AATCS, AB, AI, BPC, DE, DRD, FCA, FISC, 
GFC,  MAM, MIG, SPMK, SPMKM 

Ciglenean Cristina Gabriela secretariat.fsega.cigle.cristina@gmail.com FB, CIG franceza 

Har Ramona Anca secretariat.fsega.har.ramona@gmail.com EAI, CIGE, EAIE, FBE, MGE 

Gábor Karolina Anna secretariat.fsega.gabor.karolina@gmail.com FBM, IEM, MGM, MKM 

Pop Mariana Adela secretariat.fsega.pop.adela@gmail.com CIG, SPE, EG 

Pop-Nițoi Letiția-Stela secretariat.fsega.pop.letitia@gmail.com IE 

Tocaciu Hilda Monica secretariat.fsega.tocaciu.monica@gmail.com MG, EAM, AAG 

Vlad Angela Ana secretariat.fsega.vlad.angela@gmail.com ECTS, MK 

Rotar Elena secretariat.fsega.rotar.elena@gmail.com 
CIG ID, FB ID, MG ID, MGM ID, EXCA 
FR, MRU FR  

Tudose Ibolya secretariat.fsega.tudose.ibolya@gmail.com 
ECTS ID, EAI ID, IE ID, MK ID, MCAC FR, 
MDA FR 

Veress Ana Maria secretariat.fsega.veress.anamaria@gmail.com 
ECTS la Sf. Gheorghe, ECTSM la Sf. 
Gheorghe, EFM la Sf. Gheorghe, EFM ID la 
Sf. Gheorghe, MDA master la Sf. Gheorghe, 
EF la Sf. Gheorghe, ECTSM ID la Sf. 
Gheorghe, ECTS ID la Sf. Gheorghe 

Vaszi Monika secretariat.fsega.vaszi.monika@gmail.com 

Lihet Iuliana secretariat.fsega.lihet.iuliana@gmail.com 
CIG la Sighetu Marmației, CIG ID la 
Sighetu Marmației 

 

 

 
 

Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață 

Decan 
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