CALENDAR ADMITERE LICENŢĂ
septembrie 2018
Perioada de ÎNSCRIERE la concursul de admitere la
FACULTATEA DE AUTOVEHICULE RUTIERE, MECATRONICĂ şi
MECANICĂ:
Comisia

Perioada

Subcomisia 2.2
test grilă scris, la matematică
domeniul: Ingineria Autovehiculelor,
specializarea: Autovehicule Rutiere
Comisia 3 cu concurs de dosare
domeniile: Ingineria Transporturilor
Mecatronică şi Robotică
Inginerie Mecanică

7, 10, 11 septembrie 2018 ora 9 -15

7, 10, 11, 12* septembrie 2018 ora 9 -15

Înscrierile se fac pe Str. Baritiu 25, sala 129, Cluj-Napoca şi la extensiile universitare din Alba
Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalău. * În 12 septembrie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta
pentru Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică şi pentru celelalte 5
facultăţi (Facultatea de Construcţii, Facultatea de Construcţii de Maşini, Facultatea de Inginerie
Electrică, Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului, Facultatea de Instalaţii). Indiferent
de numărul de opţiuni trecute în fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de
înscriere!
Candidaţii de la Subcomisia 2.2 domeniul: Ingineria Autovehiculelor, specializarea:
Autovehicule Rutiere, pot opta numai pentru aceasta specializare şi vor susţine testul grilă
scris, la matematică, în data de 12 septembrie.
REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE
Se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA - (clasamentul se face în ordinea notelor
de admitere şi repartizarea pe loc se face în funcţie de opţiunile alese şi locurile rămase libere
la aceste opţiuni în momentul când se ajunge cu clasamentul la un anumit candidat).
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Pot candida la admiterea în învăţământul superior în ciclul de licenţă:
- absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
- cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Pentru înscriere, candidaţii vor achita o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului. Cuantumul taxei de înscriere este de 150 lei din care:
- Taxa de admitere la UTCN: 50 lei,
- Taxa pentru procesarea dosarului: 100 lei

Un candidat înscris la Subcomisia 2.2 Autovehicule Rutiere se poate înscrie şi la
Subcomisia 2.1 - Facultatea de Automatică și Calculatoare şi Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, şi la Comisia 3 cu concurs de dosare. Candidaţii
care se înscriu în cadrul UTCN la două sau mai multe comisii de admitere, la a doua şi
următoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului în cuantum de 100 lei.

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere, indiferent de numărul de comisii la
care se înscriu, candidaţii care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun la
dosar acte doveditoare:
(a) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de
învățământ;
(b) Candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ;
(c) Candidații orfani de ambii părinți;
(d) Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
(e) Salariații Universității Tehnice din Cluj -Napoca, precum și copiii acestora;
Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei) candidații orfani de un părinte, dacă
depun la dosar acte doveditoare.
TAXA DE ŞCOLARIZARE: Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019,
aprobată de către Senatul Universităţii Tehnice din Cluj - Napoca, pentru locurile scoase la
concurs în regim de taxă, este de 3300 lei.

CONCURSUL DE ADMITERE
Comisia

Tip concurs

Subcomisia 2.2
test grilă
domeniul: Ingineria Autovehiculelor,
scris, la
specializarea: Autovehicule Rutiere matematică

Media de admitere
Varianta I
MA = 0,6xNTG + 0,4xMB
Varianta II
MA = 0,6xNTG + 0,2xMB + 0,2xNB

MA – media de admitere
NTG - nota la testul grilă la matematică
MB – media la Bacalaureat
NB - nota la Bacalaureat la matematică, fizică sau informatică
Comisia 3
domeniile: Ingineria Transporturilor
Mecatronică şi Robotică
Inginerie Mecanică

concurs
dosare

Varianta I
MA = MB
Varianta II
MA = 0,6xNB + 0,4xMB

MA – media de admitere
MB – media la Bacalaureat
NB - nota la Bacalaureat la matematică, fizică, informatică, chimie sau economie
La înscriere, candidaţii vor opta pentru una din cele două variante pentru media de admitere,
astfel încât să-i avantajeze în clasamentul final.

Număr de locuri ramase pentru anul universitar 2018/2019

Domeniul

Specializarea

Locaţia

Locuri
bugetate

Locuri
bugetate (numai absolvenţi
de licee din
mediul rural)

INGINERIA
AUTOVEHICULELOR
INGINERIA
TRANSPORTURILOR
MECATRONICĂ ŞI
ROBOTICĂ
INGINERIE
MECANICĂ
INGINERIE
MECANICĂ

Autovehicule
Rutiere
Ingineria
Transporturilor
şi a Traficului

Locuri
cu
taxă

Cluj-Napoca

9

0

18

Cluj-Napoca

7

3

15

Mecatronică

Cluj-Napoca

3

1

19

MIAIA, SET,
MFNT

Cluj-Napoca

48

1

30

SET

Alba Iulia

14

1

4

81

6

86

TOTAL

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
Candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele documente:
1. Cererea de înscriere - se completează la înscriere şi pe baza ei se va edita fişa de înscriere,
în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat;
2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie
certificată de CCO, iar pentru absolvenţii de liceu din promoţia anului curent, cărora nu le-a fost
eliberată diploma, adeverinţa în original sau copie, care va conţine media de la bacalaureat;
3. Foaia matricolă sau adeverinţă echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de
CCO;
4. Pentru studenţii care urmează o a doua specializare, adeverinţă eliberată de instituţia de
învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (buget sau
taxă);
5. Pentru absolvenţii unei facultăţi care urmează o a doua specializare, diploma de licenţă
sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO şi adeverinţă
care să ateste forma de finanţare a anilor de studii;
6. Pentru candidaţii care au urmat parţial studii universitare de licenţă, adeverinţă care să
ateste forma de finanţare a anilor de studii;
7. Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2018, declarație pe proprie
răspundere, în format tipizat, privind numărul de ani urmați în învățământul superior.
8. Certificatul de naştere, în copie certificată de CCO;
9. Certificatul de căsătorie (daca este cazul), în copie certificată de CCO;
10. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetele medicale şcolare, de medicul de
familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere după caz de care aparţin. Candidaţii cu
afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţă medicală vizată de comisiile medicale judeţene de
orientare şcolară şi profesională, în care se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor,
localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională.
Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.

Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în
vigoare.
11. Patru fotografii 3 x 4 cm;
12. Copie certificată de CCO după carte sau buletin de identitate;
13. Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere, sau, după caz, se vor prezenta acte
doveditoare privind scutirea de taxă, de către candidaţii aflaţi în una din categoriile menționate
mai sus, care beneficiază de scutirea parţială sau totală a achitării taxei de înscriere la
admitere. Actele doveditoare sunt după caz: copie/copii după certificatul/certificatele de deces
al/ale părintelui/părinţilor în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de Copii (Centrul de
Plasament) în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă din care să rezulte că un părinte
este/a fost angajat în sectorul de învăţământ.
14. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al
candidatului, toate cu majuscule.
Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea
conformității cu originalul se va face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de
certificare a conformității cu originalul (CCO).

CRITERII DE ADMITERE FĂRĂ CONCURS
Pentru Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică Regulamentul Admiterii
2018, cuprinde admiterea fără concurs, numai cu acordul Conducerii Facultăţii, la forma de învăţământ
fără taxă de studii, sau la cerere, la forma de învăţământ cu taxă, a următoarelor categorii de candidaţi:
- Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut pe perioda studiilor liceale
distincţii (premii sau menţiuni) la olimpiadele şcolare internaţionale;
- Absolvenţii de liceu, cu diploma de bacalaureat, care au obţinut pe perioda studiilor liceale
premii (I, II, III) la olimpiadele şcolare naţionale sau organizate pe grupe de ţări, în domeniile
matematică, fizică, informatică;
- Absolvenţii de liceu, cu diploma de bacalaureat, care au obţinut pe perioda studiilor liceale
premii (I, II, III) la concursuri internaţionale în domeniile: Ingineriei autovehiculelor, Ingineriei
Transporturilor, Ingineriei mecanice sau Mecatronicii;
- Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi
ani de studii premii (I, II, III) la olimpiadele/concursuri profesionale şcolare naţionale, în domeniul
Ingineriei Autovehiculelor şi Ingineriei Transporturilor, numai la specializarea la care a câştigat premiul;
- Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi
ani de studii premii (I, II, III) la olimpiadele/concursuri profesionale şcolare judeţene, regionale sau
naţionale, în domeniul Ingineriei Mecanice sau Mecatronicii, numai la specializarea la care a câştigat
premiul;
- Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut media de bacalaureat minim
8,00 şi s-au clasat pe unul din primele 50 de locuri la testul de simulare la proba de matematică din anul
2018, obţinând minim nota 8,00 (numai la Domeniul Ingineria Autovehiculelor, specializarea
Autovehicule Rutiere).
Data limită de depunere a dosarelor pentru aprobarea Conducereii Facultăţii este ultima zi de
înscriere.

Cluj-Napoca,
06.09.2018

DECAN,
Prof. dr. ing. Mircea Cristian Dudescu

