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Precizări pentru admiterea 2022, nivel master: 

 
Important : 
Candidaţii care au absolvit deja un masterat pe locuri fără taxă și candidaţii care sunt deja masteranzi la o 
altă facultate pe locuri fără taxă, pot candida doar pe locuri cu taxă. 
 
Taxa de şcolarizare: 
Taxa de şcolarizare nivel master pentru anul universitar 2022-2023:  

Artă teatrală (actorie şi regie)– linia română este: 6.000 lei /an. 
Arte performative și film: 6.000 lei /an. 
Management și antreprenoriat cultural: 6.000 lei /an. 
Teatru contemporan (actorie și Teatrologie) – linia maghiară: 5.000 lei /an. 
Producția de film documentar (limba engleză): 6.500 lei /an. 
Arte digitale interactive (în limba engleză): 6.500 lei /an. 
Arta scurt-metrajului (în limba maghiară): 6.500 lei /an. 

 
Plata taxei de școlarizare se poate face integral, într-o singură tranșă, sau eșalonat, în patru rate astfel: 
- la confirmarea locului pentru studenţii anului I, cel puţin 25% din taxa anuală 
- până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală; 
- până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală; 
- până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată. 
Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care nu plătesc prima rată până la sfârșitul perioadei de confirmare a 
locurilor (conform calendarului admiterii) pierd locul obţinut. 
Pentru informaţii suplimentare: tel. 0264 405357, 0264 590066;  
E-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro; http:/teatrufilm/ubbcluj.ro 
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA ADMITERE 

Înscrierea presupune următoarele formalităţi obligatorii:  
- completarea tuturor informaţiilor solicitate în fişa de înscriere (inclusiv a mediilor care constituie 
criteriu de selecţie); fişele cu omisiuni nu se iau în considerare; 
- plata taxei de procesare şi a taxei de înscriere, se poate face prin platforma de admitere: 
https://admitere2022.ubbcluj.ro,  la casieria facultăţii, prin ordin de plată sau prin mandat poştal, 
în contul IBAN al Universităţii Babes-Bolyai, nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria 
Cluj, cod unic UBB 4305849 cu specificaţia (obligatoriu completă): Taxă de procesare respective taxă 
de înscriere master pentru Facultatea de Teatru şi Film; 
- depunerea la facultate a fişei de înscriere şi a chitanţei care dovedeşte achitarea taxelor, în original 
(în cazul candidaţilor scutiţi de plata taxelor de admitere, aceştia vor ataşa în mod obligatoriu 
documentul doveditor în acest sens).  

 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE  - trebuie să cuprindă: 

1. DIPLOMA DE LICENŢĂ sau ADEVERINŢĂ şi SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ în ORIGINAL; 
2. DIPLOMA DE BACALAUREAT în ORIGINAL; 
3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE în ORIGINAL; 
4. Trei fotografii format 3/4 cm; 
5. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare de 30 lei; 
6. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere 150 lei; 



 
Str. M. Kogălniceanu nr. 4,  

RO-400084, Cluj-Napoca 
Tel: +40 264 590 066, +40 264 405 357 

E-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro 
Web: www.teatrufilm.ubbcluj.ro 

7. Acte doveditoare numai pentru candidaţii care solicită, în baza regulamentului, scutirea de taxe. 
8. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională. Comisia de admitere 

poate echivala certificatele lingvistice conform documentului de pe site-ul UBB-ului. Pentru candidaţii care 
optează pentru modulul Multimedia este recomandat certificat de competenţă lingvistică în limba engleză.  

9. Adeverinţă medicală tip (în original, eliberată de medicul de familie, cu menţiunea “clinic 
sănătos”); 

10. BULETINUL DE IDENTITATE în ORIGINAL; 
11. Fișa de înscriere completată; 
12. Folie de plastic transparentă. 

 
Perioada de înscriere: 
În perioada 11-15 iulie (până la ora 14.00) respectiv 12-14 septembrie (până la ora 14.00) înscrierea se face 
online pe platforma: https://admitere2022.ubbcluj.ro. 
  
Taxele care vor fi achitate cu ocazia admiterii: (TAXELE ODATĂ PLĂTITE NU POT FI RETURNATE!) 

1. Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, se percepe taxa de procesare, în valoare de 30 
lei, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii 
orfani de ambii părinţi și cei proveniți din casele de plasament, dar numai cu condiţia depunerii unui 
document doveditor, cărora li se va returna taxa de procesare, în cazul în care nu au fost declarați 
admiși.  
2. taxa de înscriere: 150 LEI 
Sunt scutite de plata taxei de înscriere, dar numai cu condiţia depunerii unui document doveditor, 
următoarele categorii de candidaţi: 
- angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii 
Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și 
didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. 

Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată (pentru o singură specializare)!!! 
 
Etape obligatorii după înscriere: 
Rezultatele provizorii ale admiterii (conform calendarului admiterii pe specializări) se afişează pe pagina 
web a Facultăţii, la adresa:   http://teatrufilm.ubbcluj.ro. 
 
Confirmarea locului se face conform calendarului admiterii pe specializări. 
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri fără taxă trebuie să îşi confirme locul personal/online pe platforma: 
https://admitere2022.ubbcluj.ro. Aceștia trebuie să-și completeze dosarul/trimită documentele originale 
menţionate la DOSARUL DE ÎNSCRIERE.  Candidații admiși pe locuri cu taxă, sunt obligaţi să confirme locul 
obţinut, adică să achite prima rată din taxa de şcolarizare, competând dosarul cu documentele menţionate 
la (DOSARUL DE ÎNSCRIERE). În caz contrar, pierd locul cu taxă obţinut.  
Candidaţii care au depus iniţial mai multe fişe de înscriere (la mai multe domenii sau linii de studiu) şi au fost 
admişi pe loc bugetat pot să confirme ocuparea unui singur loc bugetat, adică trebuie să aleagă un singur 
domeniu şi linie de studiu, la care au fost admişi. 
 
Solicitarea de retragere de la studii, se poate realiza printr-o cerere scrisă și semnată, trimisă pe adresa de 
mail secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro. Dacă această cerere este trimisă înainte de data începerii anului 
universitar 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 se trimite o cerere 
scrisă pe adresa de mail secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro. 

 

http://teatrufilm.ubbcluj.ro/
https://admitere2022.ubbcluj.ro/
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Urmărirea rezultatelor preliminare, după data afişării lor: 
Foarte important: Rezultatele provizorii ale admiterii (în funcţie de specializare) nu sunt definitive, pentru 
nici un candidat, deoarece unii candidaţi declaraţi admişi pot să nu confirme locul obţinut. 
 
 Astfel: 

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă, pot să urce în clasament, ajungând pe locuri fără taxă, 
dacă o parte din candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă nu îşi confirmă în timp util locul sau/şi 
se retrag (cu condiţia să aibă la dosar diploma de bacalaureat ÎN ORIGINAL şi să fi achitat în timp util 
prima rată. Candidaţii care nu au achitat prima rată nu mai pot beneficia de posibilitatea de a glisa 
pe locuri fără taxă, în eventualitatea că astfel de locuri s-ar elibera sau s-ar obţine prin redistribuire); 
 

ATENŢIE !!! 
Candidații care nu depun diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă, în original, până în data de  27 IULIE 
(pentru examenul de admitere din iulie) respectiv 21  SEPTEMBRIE (pentru examenul de admitere din 
septembrie), NU POT OCUPA UN LOC FĂRĂ TAXĂ. 

 

Toate listele de rezultate, provizorii sau finale, se fac publice prin publicare pe pagina web a 
facultăţii. Acestă modalitate de informare scrisă este sigură şi transparentă.  
Facultatea nu răspunde de acurateţea informaţiilor oferite telefonic sau verbal.  
 Nu completaţi Fişa de înscriere decât după ce aţi citit cu atenţie Regulamentul Admiterii! 
– Este interzisă distribuirea Fişei de înscriere fără Regulamentul Admiterii! 
– Completaţi rubricile fişei numai cu majuscule! Notele se completează obligatoriu în cifre şi 

litere! 
– Fiecare fişă de înscriere va fi însoţită de chitanţa care dovedeşte plata taxelor de înscriere! 
 
Pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie 2022 se va organiza a doua sesiune de admitere în luna 
septembrie 2022. 

 
 
          DECAN, 
         Prof. univ. dr. Liviu MALIȚA 
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