
 

FISA DE ÎNSCRIERE NR………….  
 

1.     NUMELE_____________________________PRENUMELE___________________________ 

                                      (cu iniţialele tatălui)                                                                                 (se vor trece toate prenumele)  

2.     SPECIALIZAREA DE MASTERAT: Arte performative și Film linia română 

 

la buget……………./la taxă…………… 

3.      Sexul___ Naţionalitatea___________Cetăţenia_________nr. buletin/CNP__________________________ 

4.      Data naşterii: anul__________________luna_________________________ziua______________________ 

5.      Locul naşterii: localitatea______________________________judeţul_______________________________ 

6.      Domiciliul stabil: localitatea________________________judeţul__________________codul____________ 

         str. ______________________nr._____bl.____ap.____telefon de urgenţă____________________________ 

         adresa e-mail: ____________________________________ 

7.      Domiciliul părinţilor:______________________________________________________________________ 

                                                                             (localitate, judeţ, cod,  stradă, nr., bl. , ap., telefon, e-mail ) 

8.      Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali): tata_________________mama_________ 

                Rugăm manţionaţi dacă părinţii sunt cadre didactice şi unde este cazul, cine este orfan de un părinte sau de ambii părinţi 

9.     Declar că am mai fost/mai sunt înscris la studii postuniversitare (master, studii aprofundate)___(DA/NU) 

          La învăţământ de stat la Universitatea_______________________________________________________ 

          Facultatea_______________________________________cu taxă/la buget, nr. anilor_________________ 

10.     Am achitat taxa de procesare + admitere cu chitanţele nr._______________________________________ 

          Sunt scutit (motivul)_______________________________________________________________________ 

11.     Sunt licenţiat al __________________________________________ promoţia, ________media__________ 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal, că 

informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că, dacă nu voi confirma locul obţinut (conform calandarului) voi pierde 

acest drept. 

În cazul reuşitei pe locuri cu taxă voi confirma în scris ocuparea locului şi voi achita 25% din taxa de şcolarizare până la 

confirmare. 

Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care voi fi admis, dobândirea calităţii efective de student se face doar după formalităţile de înscriere 

în anul I şi completarea contractului de studiu, în termenul fixat de facultate. 
 

 

 

Data, _________________     Semnătura,_____________________ 

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM 

Str. Mihail Kogălniceanu nr.4, tel/fax 0264 590066/0264 405357 (Fişa de înscriere se va completa cu MAJUSCULE) 



 

FISA DE ÎNSCRIERE NR………….  
 

1.     NUMELE_____________________________PRENUMELE___________________________ 

                                      (cu iniţialele tatălui)                                                                                 (se vor trece toate prenumele)  

2.     SPECIALIZAREA DE MASTERAT: Management și Antreprenoriat Cultural linia 

română 

la buget……………./la taxă…………… 

3.      Sexul___ Naţionalitatea___________Cetăţenia_________nr. buletin/CNP__________________________ 

4.      Data naşterii: anul__________________luna_________________________ziua______________________ 

5.      Locul naşterii: localitatea______________________________judeţul_______________________________ 

6.      Domiciliul stabil: localitatea________________________judeţul__________________codul____________ 

         str. ______________________nr._____bl.____ap.____telefon de urgenţă____________________________ 

         adresa e-mail: ____________________________________ 

7.      Domiciliul părinţilor:______________________________________________________________________ 

                                                                             (localitate, judeţ, cod,  stradă, nr., bl. , ap., telefon, e-mail ) 

8.      Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali): tata_________________mama_________ 

                Rugăm manţionaţi dacă părinţii sunt cadre didactice şi unde este cazul, cine este orfan de un părinte sau de ambii părinţi 

9.     Declar că am mai fost/mai sunt înscris la studii postuniversitare (master, studii aprofundate)___(DA/NU) 

          La învăţământ de stat la Universitatea_______________________________________________________ 

          Facultatea_______________________________________cu taxă/la buget, nr. anilor_________________ 

10.     Am achitat taxa de procesare + admitere cu chitanţele nr._______________________________________ 

          Sunt scutit (motivul)_______________________________________________________________________ 

11.     Sunt licenţiat al __________________________________________ promoţia, ________media__________ 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal, că 

informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că, dacă nu voi confirma locul obţinut (conform calandarului) voi pierde 

acest drept. 

În cazul reuşitei pe locuri cu taxă voi confirma în scris ocuparea locului şi voi achita 25% din taxa de şcolarizare până la 

confirmare. 

Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care voi fi admis, dobândirea calităţii efective de student se face doar după formalităţile de înscriere 

în anul I şi completarea contractului de studiu, în termenul fixat de facultate. 
 

 
 

Data, _________________     Semnătura,_____________________ 

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM 

Str. Mihail Kogălniceanu nr.4, tel/fax 0264 590066/0264 405357 (Fişa de înscriere se va completa cu MAJUSCULE) 



 

FISA DE ÎNSCRIERE NR………….  
 

1.     NUMELE_____________________________PRENUMELE___________________________ 

                                      (cu iniţialele tatălui)                                                                                 (se vor trece toate prenumele)  

2.     SPECIALIZAREA DE MASTERAT:  Artă teatrală linia română 

MODULE:   A □;     B □   (se bifeaza casuţa doar după verificarea opţiunii în regulament) 
la buget……………./la taxă…………… 

3.      Sexul___ Naţionalitatea___________Cetăţenia_________nr. buletin/CNP__________________________ 

4.      Data naşterii: anul_________________luna______________________ziua__________________________ 

5.      Locul naşterii: localitatea____________________________________judeţul_________________________ 

6.      Domiciliul stabil: localitatea________________________judeţul__________________codul____________ 

         str. ____________________________________nr.____bl.____ap.____ telefon de urgenţă______________ 

         adresa e-mail: __________________________ 

7.      Domiciliul părinţilor:_____________________________________________________________________ 

                                                                             (localitate, judeţ, cod,  stradă, nr., bl. , ap., telefon, e-mail ) 

8.      Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali): tata__________________mama_______________ 

                Rugăm menţionaţi dacă părinţii sunt cadre didactice şi unde este cazul, cine este orfan de un părinte sau de ambii părinţi 

9.     Declar că am mai fost/mai sunt înscris la studii postuniversitare (master, studii aprofundate)___(DA/NU) 

          La învăţământ de stat la Universitatea_______________________________________________________ 

          Facultatea__________________________________________cu taxă/la buget, nr. anilor______________ 

10.     Am achitat taxa de procesare + admitere cu chitanţele nr._______________________________________ 

          Sunt scutit (motivul)_______________________________________________________________________ 

11.     Sunt licenţiat al _______________________________________promoţia, ______________media_______ 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal, că 

informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că, dacă nu voi confirma locul obţinut (conform calandarului) voi pierde 

acest drept. 

În cazul reuşitei pe locuri cu taxă voi confirma în scris ocuparea locului şi voi achita 25% din taxa de şcolarizare până la 

confirmare. 

Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care voi fi admis, dobândirea calităţii efective de student se face doar după formalităţile de înscriere 

în anul I şi completarea contractului de studiu, în termenul fixat de facultate.  
 
 

 

Data, _________________     Semnătura, _________________ 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM 

Str. Mihail Kogălniceanu nr.4, tel/fax 0264 590066/0264 405357 (Fişa de înscriere se va completa cu MAJUSCULE) 



  

FISA DE ÎNSCRIERE NR………….  
 

1.     NUMELE_____________________________PRENUMELE___________________________ 

                                      (cu iniţialele tatălui)                                                                                 (se vor trece toate prenumele)  

2.     SPECIALIZAREA DE MASTERAT:  Teatru Contemporan (Actorie şi Teatrologie)                                                                                                          

linia maghiară 

la buget……………./la taxă…………… 

3.      Sexul___ Naţionalitatea___________Cetăţenia_________nr. buletin/CNP__________________________ 

4.      Data naşterii: anul_________________luna______________________ziua__________________________ 

5.      Locul naşterii: localitatea____________________________________judeţul_________________________ 

6.      Domiciliul stabil: localitatea________________________judeţul__________________codul____________ 

         str. ____________________________________nr.____bl.____ap.____ telefon de urgenţă______________ 

         adresa e-mail: __________________________ 

7.      Domiciliul părinţilor:_____________________________________________________________________ 

                                                                             (localitate, judeţ, cod,  stradă, nr., bl. , ap., telefon, e-mail ) 

8.      Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali): tata__________________mama_______________ 

                Rugăm menţionaţi dacă părinţii sunt cadre didactice şi unde este cazul, cine este orfan de un părinte sau de ambii părinţi 

9.     Declar că am mai fost/ mai sunt înscris la studii postuniversitare (master, studii aprofundate)__(DA/NU) 

          La învăţământ de stat la Universitatea_______________________________________________________ 

          Facultatea______________________________________cu taxă/la buget, nr. anilor__________________ 

10.     Am achitat taxa de procesare + admitere cu chitanţele nr._______________________________________ 

          Sunt scutit (motivul)_______________________________________________________________________ 

11.     Sunt licenţiat al _______________________________________promoţia, ______________media_______ 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal, că 

informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că, dacă nu voi confirma locul obţinut (conform calandarului) voi pierde 

acest drept. 

În cazul reuşitei pe locuri cu taxă voi confirma în scris ocuparea locului şi voi achita 25% din taxa de şcolarizare până la 

confirmare. 

Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care voi fi admis, dobândirea calităţii efective de student se face doar după formalităţile de înscriere 

în anul I şi completarea contractului de studiu, în termenul fixat de facultate.  
 

 
 

Data, _________________     Semnătura, _________________ 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM 

Str. Mihail Kogălniceanu nr.4, tel/fax 0264 590066/0264 405357 (Fişa de înscriere se va completa cu MAJUSCULE) 



 

FISA DE ÎNSCRIERE NR………….  
 

1.     NUMELE_____________________________PRENUMELE___________________________ 

                                      (cu iniţialele tatălui)                                                                                 (se vor trece toate prenumele)  

2.     SPECIALIZAREA DE MASTERAT: ARTA SCURMETRAJULUI linia maghiară 

   

la buget……………./la taxă…………… 

3.      Sexul___ Naţionalitatea___________Cetăţenia_________nr. buletin/CNP__________________________ 

4.      Data naşterii: anul__________________luna_________________________ziua______________________ 

5.      Locul naşterii: localitatea______________________________judeţul_______________________________ 

6.      Domiciliul stabil: localitatea________________________judeţul__________________codul____________ 

         str. ______________________nr._____bl.____ap.____telefon de urgenţă____________________________ 

         adresa e-mail: ____________________________________ 

7.      Domiciliul părinţilor:______________________________________________________________________ 

                                                                             (localitate, judeţ, cod,  stradă, nr., bl. , ap., telefon, e-mail ) 

8.      Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali): tata_________________mama_________ 

                Rugăm manţionaţi dacă părinţii sunt cadre didactice şi unde este cazul, cine este orfan de un părinte sau de ambii părinţi 

9.     Declar că am mai fost/mai sunt înscris la studii postuniversitare (master, studii aprofundate)___(DA/NU) 

          La învăţământ de stat la Universitatea_______________________________________________________ 

          Facultatea_______________________________________cu taxă/la buget, nr. anilor_________________ 

10.     Am achitat taxa de procesare + admitere cu chitanţele nr._______________________________________ 

          Sunt scutit (motivul)_______________________________________________________________________ 

11.     Sunt licenţiat al __________________________________________ promoţia, ________media__________ 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal, că 

informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că, dacă nu voi confirma locul obţinut (conform calandarului) voi pierde 

acest drept. 

În cazul reuşitei pe locuri cu taxă voi confirma în scris ocuparea locului şi voi achita 25% din taxa de şcolarizare până la 

confirmare. 

Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care voi fi admis, dobândirea calităţii efective de student se face doar după formalităţile de înscriere 

în anul I şi completarea contractului de studiu, în termenul fixat de facultate. 
 

 

 

Data, _________________     Semnătura,_____________________ 

 

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM 

Str. Mihail Kogălniceanu nr.4, tel/fax 0264 590066/0264 405357 (Fişa de înscriere se va completa cu MAJUSCULE) 



 

FISA DE ÎNSCRIERE NR………….  
 

1.     NUMELE_____________________________PRENUMELE___________________________ 

                                      (cu iniţialele tatălui)                                                                                 (se vor trece toate prenumele)  

2.     SPECIALIZAREA DE MASTERAT: PRODUCȚIE  DE FILM DOCUMENTAR 
linia engleză 

la buget……………./la taxă…………… 

3.      Sexul___ Naţionalitatea___________Cetăţenia_________nr. buletin/CNP__________________________ 

4.      Data naşterii: anul__________________luna_________________________ziua______________________ 

5.      Locul naşterii: localitatea______________________________judeţul_______________________________ 

6.      Domiciliul stabil: localitatea________________________judeţul__________________codul____________ 

         str. ______________________nr._____bl.____ap.____telefon de urgenţă____________________________ 

         adresa e-mail: ____________________________________ 

7.      Domiciliul părinţilor:______________________________________________________________________ 

                                                                             (localitate, judeţ, cod,  stradă, nr., bl. , ap., telefon, e-mail ) 

8.      Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali): tata_________________mama_________ 

                Rugăm manţionaţi dacă părinţii sunt cadre didactice şi unde este cazul, cine este orfan de un părinte sau de ambii părinţi 

9.     Declar că am mai fost/mai sunt înscris la studii postuniversitare (master, studii aprofundate)___(DA/NU) 

          La învăţământ de stat la Universitatea_______________________________________________________ 

          Facultatea_______________________________________cu taxă/la buget, nr. anilor_________________ 

10.     Am achitat taxa de procesare + admitere cu chitanţele nr._______________________________________ 

          Sunt scutit (motivul)_______________________________________________________________________ 

11.     Sunt licenţiat al __________________________________________ promoţia, ________media__________ 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal, că 

informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că, dacă nu voi confirma locul obţinut (conform calandarului) voi pierde 

acest drept. 

În cazul reuşitei pe locuri cu taxă voi confirma în scris ocuparea locului şi voi achita 25% din taxa de şcolarizare până la 

confirmare. 

Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care voi fi admis, dobândirea calităţii efective de student se face doar după formalităţile 

de înscriere în anul I şi completarea contractului de studiu, în termenul fixat de facultate. 
 

 
 

Data, _________________     Semnătura,_____________________ 

 

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM 

Str. Mihail Kogălniceanu nr.4, tel/fax 0264 590066/0264 405357 (Fişa de înscriere se va completa cu MAJUSCULE) 



 

FISA DE ÎNSCRIERE NR………….  
 

1.     NUMELE_____________________________PRENUMELE___________________________ 

                                      (cu iniţialele tatălui)                                                                                 (se vor trece toate prenumele)  

2.     SPECIALIZAREA DE MASTERAT: ARTE DIGITALE INTERACTIVE linia 

engleză 

la buget……………./la taxă…………… 

3.      Sexul___ Naţionalitatea___________Cetăţenia_________nr. buletin/CNP__________________________ 

4.      Data naşterii: anul__________________luna_________________________ziua______________________ 

5.      Locul naşterii: localitatea______________________________judeţul_______________________________ 

6.      Domiciliul stabil: localitatea________________________judeţul__________________codul____________ 

         str. ______________________nr._____bl.____ap.____telefon de urgenţă____________________________ 

         adresa e-mail: ____________________________________ 

7.      Domiciliul părinţilor:______________________________________________________________________ 

                                                                             (localitate, judeţ, cod,  stradă, nr., bl. , ap., telefon, e-mail ) 

8.      Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali): tata_________________mama_________ 

                Rugăm manţionaţi dacă părinţii sunt cadre didactice şi unde este cazul, cine este orfan de un părinte sau de ambii părinţi 

9.     Declar că am mai fost/mai sunt înscris la studii postuniversitare (master, studii aprofundate)___(DA/NU) 

          La învăţământ de stat la Universitatea_______________________________________________________ 

          Facultatea_______________________________________cu taxă/la buget, nr. anilor_________________ 

10.     Am achitat taxa de procesare + admitere cu chitanţele nr._______________________________________ 

          Sunt scutit (motivul)_______________________________________________________________________ 

11.     Sunt licenţiat al __________________________________________ promoţia, ________media__________ 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor nesincere, prevăzute de Codul Penal, că 

informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Am luat la cunoştinţă că, dacă nu voi confirma locul obţinut (conform calandarului) voi pierde 

acest drept. 

În cazul reuşitei pe locuri cu taxă voi confirma în scris ocuparea locului şi voi achita 25% din taxa de şcolarizare până la 

confirmare. 

Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care voi fi admis, dobândirea calităţii efective de student se face doar după formalităţile de înscriere 

în anul I şi completarea contractului de studiu, în termenul fixat de facultate. 
 

 
 

Data, _________________     Semnătura,_____________________ 

 

 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA-FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM 

Str. Mihail Kogălniceanu nr.4, tel/fax 0264 590066/0264 405357 (Fişa de înscriere se va completa cu MAJUSCULE) 



 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata __________________________________, domiciliat(ă) în 

___________________________________, având CNP _________________________, în 

calitate de candidat la admitere/candidat declarat admis la admitere pentru programele de 

studiu organizate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres şi 

neechivoc ca datele mele cu caracter persoanal să fie prelucrate prin orice mijloace, în 

conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană 

(Directiva CE/95/46, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către instituția publică de 

învățământ superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra 

activității acesteia. 

Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv 

acelea cu funcție de identificare și cele referitoare la situația școlară. 

 

 

 

 

Nume şi prenume: ____________________ 

Dată: ______________ 

Semnătură: _________ 

 

 


