
 

 

Procedura de atribuire a locurilor 

 

Repartizarea candidaţilor admişi se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi cu 

respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune. 

 

PROCEDURI COMUNE PENTRU ETAPELE DE CONFIRMARE A LOCULUI: 

 Confirmarea ocupării locului și redistribuirea locurilor se face online NUMAI in 

platforma admiterii la adresa: https://admitere2021.ubbcluj.ro 

Neconfirmarea locului obținut conform regulilor specifice fiecărei etape de 

confirmare conduce la pierderea locului obținut si la eliminarea din concurs. 

 Pentru un loc bugetat este obligatorie depunerea diplomei de bacalaureat și a foii 
matricole în original prin una dintre următoarele modalități: 

o Pentru oricare dintre etapele de confirmare: prin depunerea diplomei de 

bacalaureat și a foii matricole în original la comisia de admitere in data de 19 

iulie 2021, dupa sustinerea probei scrise, ȋn sala de concurs. 

o Pentru Etapa I si Etapa II de confirmare: prin trimiterea diplomei de 

bacalaureat și a foii matricole prin poștă/curier cu confirmare de primire pana la 

data de 27 iulie 2021, ora 16:00, la următoarea adresa: Universitatea Babeş-

Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică, Comisia de 

Admitere, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca.  

o Numai pentru Etapa III de confirmare: prin trimiterea diplomei de bacalaureat 

și a foii matricole prin poștă/curier cu confirmare de primire pana la data de 10 

august 2021, ora 12:00, la următoarea adresa: Universitatea Babeş-Bolyai 

Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică, Comisia de 

Admitere, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca. 

o RECOMANDARE: Va recomandam sa depuneti diploma de bacalaureat 

(NU adeverinţa care ȋnlocuieşte diploma de bacalaureat) si foaia matricola 

in original in data de 19 iulie 2021, dupa sustinerea probei scrise ȋn sala de 

concurs. Avand aceste documente depuse in original la dosar veti putea 

participa la toate etapele de confirmare numai  din platforma admiterii. 

 Pentru orice loc obținut (bugetat sau cu taxa) este obligatorie completarea in platforma 
admiterii a contractului de studii universitare pentru fiecare etapă ȋn care se modifică 

specializarea si/sau forma de finanțare. 

 Fisa de inscriere se va complete in limba romana. Fac exceptie doar studentii 
internationali care o vor complete in limba engleza. 

 Pentru candidații aflați in lista de așteptare este obligatorie bifarea in platforma 

admiterii a faptului că doresc sa participe la redistribuire. Doar aceasta bifare le 

permite candidaților aflați in așteptare să rămână în concursul de admitere. In caz 

contrar, ei vor fi eliminați din concurs. 

 Un candidat declarat admis pe un loc bugetat sau cu taxa poate participa la o 

noua redistribuire (pentru a obtine un loc la o specializare aflata mai in fata in lista sa 

de optiuni) numai daca bifeaza in platforma admiterii ca doreste sa participle la noua 

redistribuire. In caz contrar, candidatul nu va mai participa la redistribuirile din etapele 

de confirmari urmatoare. 

 Pentru un loc cu taxă este obligatorie achitarea primei rate a taxei de școlarizare. 
Taxa se achită exclusiv ONLINE IN PLATFORMA ADMITERII, iar cuantumul taxei 

de școlarizare este următorul  

https://admitere2021.ubbcluj.ro/


 

 

 Specializarea Informatică (în toate limbile de predare)– 4.000 RON/an 

universitar, prima rată: 1000 RON 

 Specializarea Matematică (în toate limbile de predare)– 3.000 RON/an 
universitar, prima rată: 750 RON 

 Specializarea Matematică informatică (în toate limbile de predare)– 3.600 
RON/an universitar, prima rată: 900 RON 

 In cazul în care candidatul declarat reușit pe locuri cu taxă, dorește să achite 

integral taxa de școlarizare beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul 

taxei de școlarizare. 

 


