Anexa 3
la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
la Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița
Universitatea Babeș-Bolyai
Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere la studii de învățământ terțiar nonuniversitar
programul de studii “Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică”
- luna - anul Nr. dosar
1. Numele, inițiala tatălui și prenumele candidatului

2. Cod numeric personal

3. Data nașterii

4. Locul nașterii

5. CI, serie și număr

6. Numărul de telefonul

7. E-mail

8. Domiciliul
Strada ................................................................................................, nr .........., bl ..........., sc ..........,
ap .............., localitatea......................................................................., cod poștal .............................,
județul .........................................
9. Liceul absolvit ................................................................................................................................
în anul .......................................... cu media generală ...............................................
Media generală a clasei a XII-a .....................................
Media generală a clasei a XI-a .......................................
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10. Acte depuse în original:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. Apartenența la una sau mai multe dintre categoriile următoare:
- persoană matură (nu ați urmat ciclul normal de studii, ci ați avut întreruperi între cicluri
de studii, nu urmați școala postliceală imediat după liceu):
- persoană cu domiciliul în mediul rural:

󠇆 DA / 󠇆 NU

󠇆 DA / 󠇆 NU

- persoană cu domiciliul în oraș sub 10.000 de locuitori:

󠇆 DA / 󠇆 NU

- persoană care provine din centru de plasament / orfan de unul sau de ambii părinți (sub 26
de ani):

󠇆 DA / 󠇆 NU

- persoană cu dizabilități:

󠇆 DA / 󠇆 NU

- persoană de etnie rromă:

󠇆 DA / 󠇆 NU

- persoană de altă etnie (alta decât română și rromă):

󠇆 DA / 󠇆 NU

Pentru apartenența la una sau mai multe dintre categoriile de mai sus, se vor depune la dosarul de
admitere acte doveditoare.
12. Am luat la cunoștință faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor,
conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere la Colegiul Terțiar
Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița. De asemenea, cunosc faptul că dacă nu mă înmatriculez,
în perioada prevăzută în calendarul admiterii (Anexa 2), voi pierderea calitatea de admis și locul
ocupat de mine se va elibera.

Data,

Semnătura candidatului,

........................

.......................................
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Anexa 4
la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
la Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița
Universitatea Babeș-Bolyai
Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița

CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a ...................................................................................................................,
CNP .............................................................., în calitate de candidat la admitere/cursant declarat
admis/cursant înmatriculat la programul de studii Tehnician Operator Mașini cu Comandă
Numerică, în anul școlar 2022-2023, declar că am luat la cunoștință prevederile privind protecția
datelor cu caracter personal la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
(https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/) și declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal
să fie stocate, prelucrate și utilizate de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ca
operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Declar, susțin și semnez după ce am luat la cunoștință, că sunt de acord cu întregul
conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

Data ........................
Semnătura .......................................
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