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ANEXA 1A. LA REGULAMENTUL DE ADMITERE  
pentru anul universitar 2023-2024 - nivel licenţă 

 
Prezentul regulament specific se aplică pentru concursul de admitere 2023 (nivel licenţă) la Facultatea 
de Biologie și Geologie. 
1. Consiliul Facultăţii de Biologie şi Geologie acceptă toate prevederile generale din Regulamentul de 

admitere la programe de studii de nivel licență și master în Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 
aprobat în baza Hotărârii Senatului Universității Babeș-Bolyai nr.  141/12.12.2022 

2. Pentru anul universitar 2023-2024, Facultatea de Biologie și Geologie organizeză concurs de 
admitere la următoarele specializări și cu următoarele criterii de selecție: 

 
● SPECIALIZĂRI :  

DOMENIUL SPECIALIZAREA CRITERII DE SELECŢIE: 
BIOLOGIE Specializarea BIOLOGIE 

(3 ani, învăţământ cu frecvenţă) 
linia de studiu: română 

1. Media de bacalaureat- cu pondere 70% în media finală  
2. Test grilă - cu pondere 30% în media finală, la alegere, din:  

- disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru 
bacalaureat) 
-  disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru 
bacalaureat) 

sau rezultatul concursului de biologie „Emil Racoviţă” (pentru 
candidații declarați admiși la acest concurs), cu pondere de 
100% în media finală. 
Media finală de admitere (doar pentru candidații admiși în urma 
concursului “Emil Racoviţă”) se calculează după algoritmul:  
9,00 + punctajul obţinut la concurs/100 
 
Criterii de departajare în caz de medii egale: 
 nota obţinută  la  proba de specialitate din cadrul examenului 

de  bacalaureat(a 2-a probă a examenului de bacalaureat) 
 nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării 

din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a 
examenului de bacalaureat). 

BIOLOGIE Specializarea BIOCHIMIE  
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă) 
linia de studiu: română 

BIOLOGIE Specializarea 
BIOLOGIE AMBIENTALĂ  
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă) 
linia de studiu: română 

ŞTIINŢE 
INGINEREŞTI 
APLICATE 

Specializarea  
BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE 
(4 ani, învăţământ cu frecvenţă) 
linia de studiu: română 

Pentru specializările Biologie, Biochimie, Biologie ambientală, Biotehnologii industriale, LINIA 
ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea 
preferinţelor. 

 
BIOLOGIE Specializarea BIOLOGIE 

(3 ani, învăţământ cu frecvenţă) 
linia de studiu: maghiară 

1. Media de bacalaureat- cu pondere 50% în media finală  
2. Test grilă - cu pondere 50% în media finală, la alegere, din:  

- disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii 
pentru bacalaureat) 
-  disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii 
pentru bacalaureat) 

sau rezultatul concursului de biologie „Apáthy István” (pentru 
candidații declarați admiși la acest concurs), cu pondere de 
100% în media finală. 
Media finală de admitere (doar pentru candidații admiși în 
urma concursului „Apáthy István” se calculează după 
algoritmul: 9,00 + punctajul obţinut la concurs/100 
 
Criterii de departajare în caz de medii egale: 
 nota obţinută  la  proba de specialitate din cadrul 

examenului de  bacalaureat (a 2-a probă a examenului de 
bacalaureat) 

ŞTIINŢA 
MEDIULUI 

Specializarea ECOLOGIE ŞI 
PROTECŢIA MEDIULUI  
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă) 
linia de studiu: maghiară 
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 nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării 
din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a 
examenului de bacalaureat). 

Pentru specializările Biologie (limba maghiară), Ecologie şi protecţia mediului (limba maghiară), 
LINIA MAGHIARĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în 
ordinea preferinţelor 
 

ŞTIINŢA 
MEDIULUI 

Specializarea ECOLOGIE ŞI 
PROTECŢIA MEDIULUI  
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă) 
linia de studiu: germană  

1. Media de bacalaureat- cu pondere 70% în media finală  
2. Test grilă - cu pondere 30% în media finală, la alegere, din:  
- disciplina Biologie clasele IX  şi  X  (din cadrul tematicii pentru 

bacalaureat) 
-  disciplina Biologie clasele XI  şi  XII  (din cadrul tematicii pentru 

bacalaureat) 
sau rezultatul concursului de biologie „Emil Racoviţă” (pentru 
candidații declarați admiși la acest concurs), cu pondere de 
100% în media finală. 
Media finală de admitere (doar pentru candidații admiși în urma 
concursului “Emil Racoviţă”) se calculează după algoritmul:  
9,00 + punctajul obţinut la concurs/100 
 
Criterii de departajare în caz de medii egale: 
 nota obţinută  la  proba de specialitate din cadrul examenului 

de  bacalaureat(a 2-a probă a examenului de bacalaureat) 
 nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării din 

cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului 
de bacalaureat). 

Pentru specializarea Ecologie şi protecţia mediului, LINIA GERMANĂ, înscrierea se face pe 
fişă unică de înscriere 

  
GEOLOGIE Specializarea GEOLOGIE  

(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)  
- linia de studiu: română 

1. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins  
2. Media examenului de bacalaureat – cu pondere 100% în media 
finală  
 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  
1.  nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului 
de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat) 
2. nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării 
din cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului 
de bacalaureat). 

INGINERIE 
GEOLOGICĂ 

Specializarea  
INGINERIE GEOLOGICĂ 
(4 ani, învăţământ cu frecvenţă)  
 - linia de studiu: română 

Pentru specializările Geologie, Inginerie geologică LINIA ROMÂNĂ, înscrierea se face pe fişă unică 
de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor 
 

GEOLOGIE Specializarea GEOLOGIE  
(3 ani, învăţământ cu frecvenţă)  
- linia de studiu: maghiară 

1. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins  
2. Media examenului de bacalaureat – cu pondere 100% în media 
finală sau rezultatul concursului de geologie „Koch Antal” 
(pentru candidații declarați admiși) cu pondere de 100% din 
media finală.  
Media finală (doar pentru candidații admiși în urma concursului 
„Koch Antal”) se calculează după algoritmul: 9+ punctajul obținut 
la concurs/100  
Pentru candidații admiși în urma concursului „ Koch Antal” nu 
mai este nevoie prezentarea scrisorii de motivație.  
 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  
1. nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului 
de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat) 
2. nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării din 
cadrul examenului de bacalaureat (proba a 3-a a examenului de 
bacalaureat). 

Pentru specializarea Geologie LINIA MAGHIARĂ, înscrierea se face pe fişă unică de 
înscriere 

 



 

● Pentru admiterea 2023, Facultatea de Biologie și Geologie organizează concursuri care pot înlocui 
examenul de admitere la facultate:  

- Concursul de biologie „Emil Racoviţă” al Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca pentru linia 
română şi linia germană. Informațiile legate de concurs se găsesc pe site-ul facultății 
https://biogeo.ubbcluj.ro/concursul-emil-racovita/.  

Data: 8.04.2023  
Evaluarea rezultatelor concursului se cuantifică la 100 de puncte. Concurenţii care obţin cel puţin 60 de 

puncte au dreptul să opteze pentru specializările Biologie-limba română, Biologie ambientală, 
Biochimie, Biotehnologii industriale, respectiv Ecologie şi protecţia mediului-limba germană, în 
ordinea rezultatelor şi a locurilor disponibile scoase la concurs. Nota finală se calculează după 
algoritmul: 9,00 + punctajul obţinut la concurs/100  

- Concursul de biologie „Apáthy István” al Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca pentru linia 
maghiară. Informațiile legate de concurs se găsesc pe site-ul facultății 
https://biogeo.ubbcluj.ro/hu/apathy-istvan-felveteli-tantargyverseny/  

Data: 18.03.2023  
La concursul de biologie Apáthy István concurenţii care obţin cel puţin 80 de puncte au dreptul să opteze 

pentru specializările Biologie - linia maghiară, Ecologie şi protecţia mediului - linia maghiară în 
ordinea rezultatelor şi a locurilor disponibile scoase la concurs. Nota finală se calculează după 
algoritmul: 9.00 + punctajul obținut la concurs/100.  

- Concursul de geologie „Koch Antal” al Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca pentru linia 
maghiară. Informațiile legate de concurs se găsesc pe site-ul facultății  
https://biogeo.ubbcluj.ro/koch-antal-geologia/.  

Data: 24.04.2023-15.05.2023  
La concursul de geologie Koch Antal pentru linia maghiară, concurenţii care obţin cel puţin 75 de puncte 

au dreptul să opteze pentru specializarea Geologie - linia maghiară, în ordinea rezultatelor şi a 
locurilor disponibile scoase la concurs. Nota finală se calculează după algoritmul: 9.00 + punctajul 
obținut la concurs/100. 

 
Numărul de locuri disponibile pentru concursurile „Emil Racoviță”, „Apáthy István”, respectiv „Koch 

Antal” se vor repartiza după anunțarea de către ministerul de resort și de către UBB a locurilor 
atribuite specializărilor.    

 
● Condiţiile ocupării locurilor de admitere în urma concursului „Emil Racoviță”, a concursului „Apáthy 

István” și a concursului „Koch Antal” sunt următoarele: 
- obţinerea diplomei de bacalaureat în sesiunea iunie 2023 (sau într-un an anterior); 
- confirmarea de către concurent a ocupării locului prin depunerea dosarului de înscriere  la Decanatul 

Facultăţii de Biologie și Geologie în perioada de înscriere stabilită. 
 
 

● Criterii speciale de selecție pentru absolvenții de liceu: 
Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale următoarele distincții: 
- premiile I, II, III sau mențiune la olimpiadele școlare și concursuri internaționale, recunoscute de 

ministerul de resort;  
- premiile I, II, III sau mențiune sau medaliile de aur la olimpiadele școlare naționale, concursuri de 

specialitate (participări individuale), în domeniul Științele vieții și ale pământului (de ex. biologie, 
geologie, geografie, chimie, știința mediului, matematică, fizică etc.), recunoscute de ministerul de 
resort, 

vor fi admiși pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere.  
 
● Concursul de admitere pentru anul universitar 2023-2024, nivel licență, la Facultatea de Biologie și 
Geologie se va desfășura după un calendar aprobat de Consiliul Facultății. Astfel:  
 
 
 
 
 



LICENŢĂ sesiunea IULIE 2023 (10-27 iulie) 
înscrierea candidaţilor  10-15 IULIE 2023, 900 - 1400 

17 IULIE 2023, 900 - 1400 
susținerea probei  18 IULIE 2023, începând cu ora 900 

afişarea rezultatelor  20 IULIE 2023 
contestaţii 20-21 IULIE 2023, 900 - 1200 
afişarea rezultatelor după contestaţii 21 IULIE 2023 
confirmarea ocupării locului  21-24 IULIE 2023, 900 - 1200 
redistribuirea locurilor disponibilizate 25 IULIE 2023 
confirmarea ocupării locului după redistribuire  25-27 IULIE 2023 
afişarea rezultatelor finale 27 IULIE 2023 
 
LICENŢĂ sesiunea SEPTEMBRIE 2023  

(4-15 septembrie) 
înscrierea candidaţilor  4-7 SEPTEMBRIE  2023,  

900 - 1400 
susținerea probei  8 SEPTEMBRIE 2023, începând cu ora 900 

afişarea rezultatelor  10 SEPTEMBRIE  2023 
contestaţii 10-11 SEPTEMBRIE  2023, 900 - 1200 
afişarea rezultatelor după contestaţii 11 SEPTEMBRIE  2023 
confirmarea ocupării locului  11-13 SEPTEMBRIE  2023, 900 - 1200 
redistribuirea locurilor disponibilizate 13 SEPTEMBRIE  2023 
confirmarea ocupării locului după redistribuire  13-15 SEPTEMBRIE  2023 
afişarea rezultatelor finale 15 SEPTEMBRIE  2023 
 

● Pentru înscrierea la concursul de admitere facultatea percepe, potrivit legii, taxe de admitere de la 
candidaţi pentru desfăşurarea concursului (indiferent de forma de organizare), în cuantumul lor fiind 
incluse şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal.  
- La Facultatea de Biologie și Geologie, TAXA DE ADMITERE este în cuantum de 200 de lei pentru fiecare 
fişă unică de înscriere. 
- Taxa de admitere este  formată din taxa de înscriere (150 de lei) și taxa de procesare (50 de lei). 
- Taxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilã. 
- Angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, precum și 
copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ 
universitar și preuniversitar, sunt scutiți de la plata taxei de înscriere. Pentru aspectele organizatorice și 
de comunicare se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor și nu este 
returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament 
care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere și taxa de procesare). 
 
● La Facultatea de Biologie și Geologie, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, cuantumul taxei de 
școlarizare la nivel licență este de 3000 lei/an universitar. 
 
 

Precizări: 
 
► La Facultatea de Biologie și Geologie, admiterea la nivel licență se organizează astfel:  

a. pe locuri subvenționate de la bugetul de stat;  
b. pe locuri cu taxă (învățământ cu frecvență). 
Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al ministrului de resort. 

Numărul total al candidaților declarați admiși, la buget și la taxă nu poate depăși capacitatea de 
școlarizare alocată fiecărei specializări. 
 
► La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de 
bacalaureat sau diplomă echivalentă, precum și absolvenții cu studii efectuate în străinătate și 
recunoscute de către direcțiile abilitate, cetățeni ai României. Cetățenii statelor membre ale Uniunii 
Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa 



la concursul de admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea 
ce privește taxele de școlarizare. 
 
► Admiterea cetățenilor din state terțe ale Uniunii Europene se face în conformitate cu Metodologia de 
primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, cu 
modificările și completările ulterioare, pe locuri specifice alocate de către facultate. Facultățile și Centrul 
de Cooperări Internaționale asigură furnizarea de informații și sprijin administrativ cu privire la 
admiterea cetățenilor străini. 
 
► Ierarhizarea la Facultatea de Biologie și Geologie se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor 
generale obținute de candidați, în funcție de criteriile de selecție și de departajare, de opțiunea 
candidaților pentru un anumit domeniu, linie de studii sau formă de învățământ și în limita numărului de 
locuri pentru care se organizează concursul. Dacă sunt mai mulți candidați cu medii egale pe ultimul loc 
se vor aplica criteriile cuantificabile de departajare stabilite.  
 
► Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii/programe de 
studii/specializări din Universitatea Babeș-Bolyai sau din alte instituții de învățământ superior, în condițiile 
stabilite de Senatele acestora. Candidatul poate fi înmatriculat la cel mult două programe de studii 
concomitent, indiferent de nivelul de studii.  
 
Un student poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență și pentru 
un singur program de master, indiferent de categoria de loc pentru care candidează. 
El trebuie să opteze pentru acea specializare/acel program de studiu la care dorește să fie finanțat de la 
bugetul de stat, prin depunerea diplomei/adeverinței de absolvire a ciclului de studii anterior în original. 
Excepție fac olimpicii internaționali, care pot beneficia de două specializări/programe de studii  finanțate 
de la bugetul de stat, indiferent de specializarea aleasă și disciplina la care este olimpic. 

 
► Reducerile de taxă de școlarizare în cazul studiilor concomitente la Universitatea Babeș-Bolyai sunt 
stabilite prin Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de școlarizare și de finalizare a 
studiilor aprobat de Senatul Universității Babeș-Bolyai.  

 
► Studenții sau absolvenții instituțiilor de învățământ superior de stat, înmatriculați în anii precedenți 
pe locuri finanțate de la bugetul de stat, care decid să urmeze o a doua specializare și sunt declarați admiși 
la această nouă specializare, pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de 
studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu subvenționare de la buget la 
specializarea inițială). Dacă prima specializare este parcursă cu achitarea taxei de școlarizare, cea de a 
doua specializare poate fi efectuată cu finanțare de la bugetul de stat, în urma reușitei la concursul de 
admitere pe loc bugetat. 

 
► Finanțarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune urmarea în regim bugetat a 
fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu excepția cazurilor sociale, implică urmarea 
anului de studiu în regim cu taxă. Dacă un student se retrage de la studii după începerea anului 
universitar de pe un loc bugetat se consideră că studentul a beneficiat de un an subvenționat de 
la stat din durata normală de studiu.   

 
► Candidatul completează la înscriere fișa tip în care declară pe proprie răspundere (sub semnătură) dacă 
a mai urmat studii universitare de licență/master la buget, indiferent dacă a absolvit sau nu programul de 
studii respectiv. Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, 
falsul în declarații, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se pedepsește cu închisoarea, după 
caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din situațiile prevăzute de legea penală privind 
falsul va fi exmatriculat. 

 
► La nivel licență, nota minimă a fiecărei probe, respectiv media minimă de admitere este 5 (cinci). 

 
► Înscrierea la concursul de admitere se face on-line, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a 
celorlalte documente prevăzute în metodologia fiecărei facultăți. 

 



► Pentru înscriere, candidații vor completa fișa tip în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate 
datele solicitate de formularul respectiv. Candidații vor fi informați că, în cazul în care la specializarea 
respectivă nu vor fi suficienți candidați pentru alcătuirea unei formațiuni de studiu, aceștia vor putea opta 
pentru o specializare din același domeniu, la aceeași facultate, dar a doua sau a treia etc. opțiune trebuie 
declarată la înscriere, în fișa de înscriere utilizată de facultate. După încheierea perioadei de înscriere 
opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate. 

 
►Candidații admiși  la concursul de admitere sunt înmatriculați în anul I și încheie un contract de studii 
universitare cu rectorul. Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite prima rată a taxei de 
școlarizare. În cazul solicitării retragerii de la studii înainte de începerea anului universitar, printr-o 
cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, taxa de școlarizare achitată se va restitui integral. 
De asemenea, taxa achitată la confirmarea locului cu plată în cazul în care se produce glisarea pe loc 
bugetat va fi returnată. 

 
►Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunță la calitatea de student dobândită prin concurs sau 
nu confirmă locul până la termenul stabilit, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a 
mediilor astfel:  

a. cu unul dintre candidații care a obținut media generală egală cu cea a ultimului candidat admis, 
cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate; 

b. cu primul dintre candidații aflați sub media celor admiși în regim bugetat; 
c. prin redistribuire în cadrul liniei de studii, a facultății, apoi a universității, în condițiile stabilite 

prin metodologia proprie a facultății, respectiv a universității, și cu aprobarea președintelui 
comisiei de admitere a UBB. 
 

► Candidatul admis în învățământul universitar va depune un dosar cu următoarele acte, în termenul 
stabilit de facultate:  

a. diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original, 
pentru nivel licență; cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia 
matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale 
prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să 
rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate;  

b. certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original 
prezentat de student sau copie legalizată; 

c. certificat de căsătorie sau alte documente care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în 
copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau 
copie legalizată; 

d. adeverință medicală tip (în original)  
e. două fotografii tip 3 cm/4 cm; 
f. contractul de studii universitare; 
g. scrisoare de motivație (acolo unde este cazul) 

 
OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea 
conformității cu originalul de către persoana desemnată din cadrul fiecărei facultăți 
 
► Candidații pe locurile alocate românilor de pretutindeni (etnici români) de către ministerul de resort, 
indiferent de nivelul la care dau admitere (licență sau master), trebuie să facă dovada apartenenței la 
identitatea culturală română. În cazul dublei cetățenii (alta decât română) candidații vor opta pentru una 
dintre cetățeniile cu care vor să participe la concurs. Persoanele care dețin cetățenia română și au 
domiciliul în România vor candida obligatoriu pe locuri pentru cetățeni români. Locurile speciale sunt 
alocate exclusiv specializărilor cu predare în limba română, conform Metodologiei privind școlarizarea 
românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 
2017-2018, cu modificările și completările ulterioare. La nivel master, ierarhizarea românilor de 
pretutindeni pe locuri bugetate se face după fiecare sesiune de admitere pe universitate (toate 
programele de master). Etnicii români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de 
către universitate, pe locuri cu taxă. 

 
 



► Candidații care optează pentru locurile alocate etniei rrome de către ministerul de resort vor aduce la 
înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată), care atestă 
apartenența lor la această etnie. Ierarhizarea etnicilor rromi se face după fiecare sesiune de admitere, pe 
universitate, în funcție de solicitările candidaților la înscriere. 

 
►  În baza Legii nr. 221/2019, se acordă cel puțin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare 
aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.  
Candidații care optează pentru aceste locuri vor face dovada eligibilității pentru această categorie prin 
documente specifice (adeverințe emise de DGASPC, hotărâri judecătorești). Ierarhizarea candidaților 
proveniți din sistemul de protecție socială se face după fiecare sesiune de admitere, pe universitate, în 
funcție de solicitările candidaților la înscriere. 

a. Pe locurile destinate absolvenților de licee situate în mediul rural pot candida absolvenți ai liceelor 
cuprinse în lista aprobată anual de către ministerul de resort, valabilă pentru anul școlar în curs, 
indiferent de anul în care aceștia au absolvit liceul.  

b. În vederea asigurării egalității de șanse și integrării efective în viața socială, universitatea alocă un 
număr de locuri speciale pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități. Candidații 
care optează pentru aceste locuri vor face dovada eligibilității pentru această categorie prin 
documente specifice (certificat de handicap). În timpul admiterii, facultățile au obligația de a 
asigura sprijin suplimentar adaptat nevoilor candidaților cu cerințe educaționale 
speciale/dizabilități și de a sprijini accesul acestora în instituție. 

 
● DATE CONTACT :  
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie şi Geologie  
Str. Republicii nr.44, Cluj-Napoca, RO-400015  
Tel.: 0264-43.18.58  
http://biogeo.ubbcluj.ro  
e-mail INFO admitere : bioge@ubbcluj.ro  
 
● Link admitere linia română: https://biogeo.ubbcluj.ro/admitere-an-universitar-2023-2024/  
 
● Link admitere linia maghiară: https://biogeo.ubbcluj.ro/hu/beiratkozas-szabalyzatok-es-felveteli-
dijak/ 
 


