
Scrisoare de motivație 
Admitere Facultatea de Biologie și Geologie 

2021 

Numele și prenumele candidatului _______________________________________________________  

Date de identificare a candidatului (CNP) __________________________________________________ 

Specializările pentru care aplică candidatul: 

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

1. Expuneți motivele care v-au determinat să alegeți specializările din domeniul Biologie

(Biologie, Biochimie, Biologie ambientală) sau Științe inginerești aplicate

(Biotehnologii industriale) ale facultății noastre (max. ½ pagină, nu

modificați/depășiți spațiul alocat):

_____________________________________________________________________________________ 

2. Experiențe și realizări anterioare care au avut un rol important în alegerea

acestei/acestor specializări: activități școlare și/sau extrașcolare (ex. Proiecte școlare,

concursuri, olimpiade, referate, voluntariat, materiale on-line, experiențe personale

etc.), (max. ½ pagină, nu modificați/depășiți spațiul alocat):



 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Descrieți aspirațiile și planurile dumneavoastră profesionale în urma finalizării 

studiilor nivel licență: dacă doriți să continuați studiile la nivel master sau să căutați 

un loc de muncă, în ce domenii de activitate ați dori să profesați (max. ½ pagină, nu 

modificați/depășiți spațiul alocat): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data   _____________________ 

 

Semnătura  _____________________ 

  



PRECIZĂRI 
 

1.  Scrisoarea de motivație poate avea un număr de 1-2 pagini A4, tehnoredactată si tipărită 
sau scrisă de mână (scanată sau fotografiată) și se va depune la înscriere. 

Scrisorile de motivație scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare.  

 
2.  Conținutul scrisorii de motivație trebuie să fie conform realității și se recomandă, dacă este 

posibil, prezentarea în anexă a documentelor doveditoare (scanate sau fotografiate) privind 
implicarea în activități de voluntariat, experiența de muncă, participarea la concursuri școlare sau 
alte activități cultural-educative. 

 
EVALUARE 

Scrisoarea de motivație va fi evaluată luând în considerare următoarele:  
- coerența ideilor prezentate 
- relevanța și originalitatea ideilor 
- interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul acesteia  
- coerența și claritatea exprimării  
- folosirea unui vocabular adecvat 
- respectarea regulilor gramaticale 
 
În urma evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru toate 

specializările la care aplică candidatul. 


