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Metodologia Facultăţii de Inginerie (CUNBM) pentru admiterea la studii 
universitare de master pentru anul universitar 2022-2023 

 

Cap 1. Cadrul general  

Art.1.1 La Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare al 
Universității Tehnice din Cluj-Napoca, admiterea la studiile universitare de masterat se 
organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca pentru anul universitar 2022-2023. 

Cap 2. Domenii și programe de studiu  

Art.2.1 În cadrul Facultăţii de Inginerie se organizează admitere la studii de master în 
următoarele domenii și programe de studiu acreditate în conformitate cu legislația în vigoare, 
învăţământ cu frecvenţă, structurate în trei subcomisii:  

Subcomisia: Profil Mecanic 

• Domeniul: INGINERIE INDUSTRIALĂ 
• Ingineria Sistemelor Flexibile de Fabricație (ISFF) 

• Domeniul: INGINERIE ȘI MANAGEMENT 
• Managementul Inovării și Dezvoltării Tehnologiei (MIDT) 

Subcomisia: Profil Electric 

• Domeniul: INGINERIE ELECTRICĂ 
 Inginerie și Management în Domeniul Electric (IMDEL) 

• Domeniul: INGINERIE ENERGETICĂ 
 Inginerie și Management în Domeniul Energetic (IMDEN) 

Subcomisia: Profil Resurse 

• Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR 
 Ingineria Procesării Materialelor prin Procedee Speciale (IPMPS) 

• Domeniul: INGINERIA MEDIULUI 
 Evaluarea Impactului și Riscului pentru Mediu (EIRM) 
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Cap 3. Organizarea concursului de admitere  

Art.3.1 Admiterea la studiile universitare de master la Facultatea de Inginerie se face pe bază 
de concurs de admitere. 

Art.3.2 Concursul de admitere la toate programele de studiu se organizează în două sesiuni, o 
sesiune în iulie (vară) şi o sesiune în septembrie (toamnă), înainte de începerea anului 
universitar, conform calendarului. A doua sesiune se organizează pe locurile rămase 
disponibile în urma sesiunii din vară.  

Art.3.3 Comisia de admitere este numită prin decizia rectorului la propunerea facultății, cu cel 
puţin 30 de zile înainte de concursul de admitere din sesiunea iulie, și are în componenţă un 
preşedinte, un secretar și membri. 

Art.3.4 Comisiile de examinare pentru proba orală (interviu) se stabilesc la propunerea 
directorilor de departament şi vor fi aprobate de Consiliul Facultăţii de Inginerie.  

Preşedintele comisiei de examinare trebuie să aibă gradul didactic de profesor sau 
conferenţiar. Membrii comisiei de examinare trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de şef 
de lucrări/lector. 

Cap 4. Înscrierea candidaţilor  

Art.4.1 Înscrierea candidaţilor se va face conform calendarului din Anexa 1.  

Art.4.2 Înscrierea candidaților se face online/onsite, pe subcomisii de admitere. Modalitatea 
prin care se vor face înscrierile va fi afișată pe pagina de internet a UTCN (www.utcluj.ro).  

Art. 4.3 Candidații români de pretutindeni cu domiciliul stabil în străinătate (în această categorie intră 
candidații menționați în Metodologia specifică emisă de Ministerul de Resort), vor concura pe locurile 
specificate în metodologia emisă pentru aceștia. Pentru cazurile în care, în baza Metodologiei specifice, 
Ministerul de Resort repartizează locuri distincte pentru aceste categorii de candidați, aceștia se vor 
supune acelorași criterii de admitere ca și cetățenii români. Vor contacta inițial BRI pentru consiliere, 
iar ulterior vor încărca pe platforma de admitere online dosarul în forma solicitată. 

Art.4.4 Pentru înscriere, candidaţii vor depune un dosar cu documentele prevăzute în 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 
universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

Art.4.5 La completarea cererii de înscriere, candidaţii vor menţiona:  

• programele de masterat la care doresc să urmeze studiile în ordinea preferinţelor;  
• opţiunea de a urma studii în regim cu taxă, în condiţiile în care doresc să candideze şi pe acest 

tip de locuri.  
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Art.4.6 La înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor achita o taxă pentru organizarea 
şi desfăşurarea concursului. Cuantumul acestei taxe este prevăzut în Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de master în 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, anul universitar 2022-2023.  

Art.4.7 Reducerile şi scutirile de taxe se acordă, pe baza actelor doveditoare atașate de 
candidaţii din categoriile indicate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere la studii universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, anul universitar 2022-2023.  

Cap. 5. Concursul de admitere şi ocuparea locurilor  

Art.5.1 Admiterea la programele de studiu se face prin concurs pe baza mediilor obţinute la 
concursul de admitere.  

Art.5.2 Candidaţii sunt declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în 
limita numărului de locuri şi conform opţiunilor declarate. Media de admitere se va calcula ca 
medie ponderată între nota de la proba orală (interviu) şi media la examenul de 
licenţă/diplomă.  

Art.5.3 La proba orală, fiecare candidat va prezenta si susţine un CV, o scrisoare de intenție şi 
va răspunde întrebărilor comisiei. Proba orală (interviul) se poate desfașura și on-line. În urma 
probei orale (interviului), fiecare membru al comisiei de examinare acordă candidatului o notă 
întreagă cuprinsă între 10 şi 1. Nota la proba orală este media aritmetică (cu două zecimale, 
fără rotunjiri) a notelor acordate de membrii comisiei. Nota minimă de promovare a probei 
orale este 5 (cinci).  

Art.5.4 Media de admitere se calculează cu relaţia:  

MA=0,60*NO+0,40*ML  

unde: MA – este media de admitere;  
NO – este nota de la proba orală (interviu);  
ML – este media la examenul de licenţă/diplomă.  

Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri. Media minimă de admitere 
este 6,00 (şase).  

Art.5.5 Fiecare candidat este analizat în ordinea strictă a mediei de admitere şi a opţiunilor 
acestuia pentru programele de master indicate în cererea de înscriere (media este prioritară 
opţiunii). Locurile la prima opţiune solicitată vor fi ocupate în ordinea mediilor. Dacă un 
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candidat nu a fost repartizat la prima opţiune, el va fi analizat la a doua opţiune în ordinea 
strictă a mediilor, ş.a.m.d. 

 Art.5.6 În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie de 
admitere se vor aplica următoarele criterii de departajare (în ordine):  

• nota la proba orală (interviu)  
• media la examenul de licenţă/diplomă  
• media generală a anilor de studiilor de licență  

Art.5.7 După afişarea rezultatelor iniţiale candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul obţinut 
prin concurs, conform calendarului, astfel:  

• Candidații admiși la buget prin aducerea actelor în original la comisia la care au fost 
admiși, iar candidații admiși la taxă vor confirma prin achitarea taxei de confirmare a 
locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Taxa este 
nereturnabilă. 

• Candidații din categoria români de pretutindeni vor încărca în format electronic în 
vederea confirmării locului, suplimentar Anexa 4, parte integrantă a metodologiei 
specifice acestora. 

Art.5.8 La sfârşitul etapei de confirmare, toate locurile neconfirmate vor fi ocupate de 
candidaţii având mediile imediat următoare, conform fişei lor de înscriere. Aceste rezultate 
sunt din nou afişate.  

Art.5.9 În urma etapei de confirmare a locurilor unii candidați își pot schimba statutul prin 
trecerea din așteptare pe un loc la taxă sau la buget, de pe un loc la taxă pe un loc la buget 
sau de pe un loc la buget pe un loc la taxă. Candidații care își schimbă statutul trebuie să 
confirme locul ocupat până cel târziu la data de 30 august 2022 (candidați admiși în sesiunea 
din vară) și, respectiv 16 septembrie 2022 (candidați admiși în sesiunea din toamnă).  

Art.5.10 (1) Un program de master se poate derula numai dacă în urma sesiunilor de admitere 
din vară și toamnă, au fost declarați admiși un număr minim stabilit la nivelul 
facultății/universității.   

(2) Studenţii masteranzi declaraţi admişi la un program de studiu care nu se 
organizează în anul curent, pot fi redistribuiţi la alte programe de studiu, în urma unei analize 
la nivelul facultății/ universității.  

Art.5.11 Prin retragerea înaintea înmatriculării, un candidat renunţă de bună voie la toate 
drepturile ce i se cuveneau ca viitor student și pierde inclusiv eventualele taxe de confirmare 
a locului la taxă pe care acesta le-a achitat. 
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Art.5.12 Taxa de confirmare a locului la taxă nu poate fi transferată de la o comisie/subcomisie 
la alta. Taxa de confirmare a locului la taxă nu poate fi transferată de la o sesiune de admitere 
la alta.  

Art.5.13 Pe baza listelor rezultate în urma desfășurării concursului, candidaţii declaraţi admişi 
sunt înmatriculaţi în învăţământul universitar de master în anul universitar 2022-2023, prin 
Ordinul Rectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

 

Cap.6. Contestaţii  

Art.6.1 (1) Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale și vor 
fi transmise la Comisia de Contestații, pe adresa de e-mail: contestatiiadmitere@utcluj.ro, în 
termen de maximum 24 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de 
Comisia de contestații a UTCN, în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere 
a acestora. Decizia comisiei de contestații este definitivă. 

(2) Nu se admit contestaţii pentru proba orală. 

(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.  

Art.6.2 Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare de către comisa de admitere 
pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul 
concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin 
mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor.  

Aprobat în Sedinţa Biroului Consiliului Facultății de Inginerie din data de 09.02.2022. 

 

DECAN, 

Conf.dr.ing.,ec. Dinu DARABĂ 

  



 CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE 
 FACULTATEA DE INGINERIE 

 
str. Dr. Victor Babeş nr. 62A, 430083 Baia Mare, România 

tel. +40-264-202975,  

 

 
Anexa 1 la Metodologia Facultăţii de Inginerie pentru admiterea la studii universitare de 
master 

CALENDARUL 
CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER LA 

FACULTATEA DE INGINERIE 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 

Sesiunea din vară (iulie 2022)  

• Înscrieri: 11-20 iulie 2022, până la ora 12,00, on-line pe platforma dedicată admiterii.  

• Proba orală (interviu): 21 iulie 2022, orele 1000÷1500; 

• Afisare rezultate inițiale: 21 iulie 2022; 

• Depunerea contestaţiilor: 22 iulie 2022, la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro  

• Soluţionarea contestaţiilor: 23 iulie 2022; 

• Confirmarea locurilor: 25-27 iulie 2022, astfel:  

 Candidații admiși la buget prin aducerea actelor în original la sediul Facultății de 
Inginerie din Baia Mare, str. Dr. V. Babeș, 62A, sala S1; 

 Candidații admiși la taxă vor confirma prin achitarea taxei de confirmare a locului, în 
valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). 

 Candidații din categoria români de pretutindeni vor încărca în format electronic în 
vederea confirmării locului, suplimentar Anexa 4. 

• Afisare rezultate finale pentru sesiunea din vară: 27 iulie 2022. 

 

Sesiunea din toamnă (septembrie 2022) (în limita locurilor rămase neocupate)  

• Înscrieri: 5-9 septembrie 2022, până la ora 12,00; 

• Proba orală (interviu): 12 septembrie 2022; 

• Afisare rezultate inițiale: 12 septembrie 2022; 

• Depunerea contestaţiilor: 13 septembrie 2022, 

• Soluţionarea contestaţiilor: 14 septembrie 2022, 

• Confirmarea locurilor: 15-16 septembrie 2022; 

• Afisare rezultate finale pentru sesiunea din toamnă: 16 septembrie 2022. 


