
Sunt studenta la buget la alta facultate. Doresc sa 

dau admitere la arhitectura, iar daca intru sa 

raman la buget la arhitectura si sa renunt la 

cealalta facultatea. In acest caz pot alege la 

inscriere optiunea "buget" ? 

Da, este posibila alegerea optiunii de Buget.  

Fiind disponibili la buget un numar de 6-n  ani, 

unde n este numarul de ani urmati la buget in 

cadrul altor specializari.

Daca voi intra la buget la arhitectura, voi plati 

primul an sau ultimul, tinand cont ca deja am 

facut un an la buget la o alta facultate?

Daca ati fost admis la buget atunci se vor 

consuma anii ramasibde buget iar dupa 

consumarea aceatora veti trece la taxa. In cazul 

in care ati fost admis la taxa veti urma cel putin 

primul an la taxa dupa care, in baza rezultatelor 

la invatatura ve-ti putea trece la buget in cazul in 

care aveti ani de buget disponibili.

Dacă sunt elev la o altă facultate momentan, 

trebuie ca înainte să mă retrag de la facultatea 

respectivă pentru a mă înscrie la admitere?

Poti sa te inscri la admitere si fara sa te retragi de 

la facultatea actuala. Respectand regulamentul 

de admitere. Dar in cazul in care vei fi admis la 

buget va trebui sa confirimi ocuparea locului prin 

aducerea diplomeinde bacalaureat in original si 

drpunerea ei la dosarul de lanfacultate pana la 

finalizarea studiilor.

As dori sa aflu cum pot aplica pentru admiterea la 

Facultatea de Arhitectura si Urbanism din Cluj-

Napoca?(Daca trebuie sa prezint ceva, sau sa 

completez ceva) si care sunt pasii de admitere?

Informatiile solicitate sunt prezentate pe pagina 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism sectia Regulament de 

Admitere

 Aș dori să știu mai exact care sunt toate 

documentele necesare pentru înscriere și cum se 

face înscrierea și unde?

Informatiile referitoare admiterii sunt prezente 

in metodologiea de admitere pentru anul 

universitar 2022-2023, disponibilă pe site-ul 

facultății și al universității. 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism sectia Regulament de 

Admitere

https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-

arhitectura-si-urbanism/

Anexa 4

Exista o singură sesiune de admitere, sau este una 

și în septembrie? 

In cazul in care raman locuri neocupate se va 

organiza o noua sesiune de admitere in 

septembrie. 

Se vor organiza simulări de admitere? Dacă da, 

cum ma pot înscrie?

Facultatea de Arhitectura si Urbanism nu 

organizeaza simularea examenului de admitere.

METODOLOGIE INSCRIERE / ADMINISTRATIV



Unde trebuie sa incarc dosarul de înscriere? Din ce 

data pana pe ce data îl pot încarcă

Conform calendarului de admitere inscrierea se 

va realiza online in perioada 15 iunie – 9 iulie 

(până la ora 15.00),  la adresa 

https://admitereonline.utcluj.ro/ link-ul de 

inscriere fiind accesibil doar dupa 15 iunie.

Vin de la liceul de arte, specialitatea arhitectura, 

Tg-Jiu as vrea sa sustin admiterea pentru a putea 

intra la facultatea dumnoavoastra, in ce consta 

admiterea si cand se afiseaza subiectele? E online 

sau fizic? Iar taxa cat este?

Informatiile solicitate sunt prezentate pe pagina 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism sectia Regulament de 

Admitere, Anexa 4

Dacă este vreo diferență dacă aplic ca cetățean 

străin, ca moldoveancă?

Informatiile solicitate sunt prezentate pe pagina 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism sectia Regulament de 

Admitere - Anexa 6 Metodologie Candidati 

Internationali.

Care este taxa studiilor?

Dacă este nevoie de vreun curs de arhitectură și 

document de finalizare al acestora?

Actele necesare pentru inscrierea la admitere 

sunt prezentate pe sit-ul: 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism sectia Regulament de 

Admitere si Anexa 4

Dacă se oferă cămin studențesc? Toti studentii anului 1 primesc loc de cazare in 

camin daca acestia solicita acest lucru la inscriere. 

De ce documente am nevoie dacă aplic ca 

moldoveancă?

Informatiile solicitate sunt prezentate pe pagina 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism sectia Regulament de 

Admitere - Anexa 6 Metodologie Candidati 

Internationali.

Vă scriu pentru a afla dacă anul acesta mai are loc 

simularea examenului la arhitectură.

Facultatea de Arhitectura si Urbanism nu 

organizeaza simularea examenului de admitere.

Ce acte sunt necesare  pentru a intra la facultatea 

de arhitectură?

Informatiile solicitate sunt prezentate pe pagina 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism sectia Regulament de 

Admitere, Anexa 4

Am navigat pe pagina dvs dar nu am gasit 

informatii cu privire la organizarea examenului de 

admitere din anul acesta. Am rugamintea de a-mi 

transmite informatiile importante- data, 

documente necesare, portofoliul necesar

Informatiile solicitate sunt prezentate pe pagina 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism sectia Regulament de 

Admitere, Anexa 4

Pot sa ma înscriu la admitere dacă sunt înscris la 

alta facultate?

Da.



Dacă sunt admis la buget în prima runda, pot sa 

depun dosarul dacă sunt înscris la alta facultate?

Conform regulamentului admiterii 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism art 54.

Trebuie sa ma retrag de la facultatea curenta 

înainte sa depun dosarul de admitere?

Nu, dar se va respecta regulamentul de admitere 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism .

As fi interesata de procedurile de transfer si care 

sunt criteriile ce trebuie indeplinite pentru a se 

putea realiza. In plus as vrea sa mai stiu daca 

trebuie sa mai repet admiterea.

Sunt interesata de modalitatea prin care se poate 

face un trasfer de la o alta facultate de arhitectura 

din tara la FAU Cluj si nu am gasit nimic pe site 

legat de acest aspect. M-ati putea ajuta cu aceasta 

informatie sau sa-mi transmiteti unde se poate 

gasi?

La examen foaia va fi lipita de masa obligatoriu 

sau o putem lasa si nelipita?

Fixarea plansei de planseta nu este impusa prin 

metodologie.

Dacă am o machetă a unei case, dar am făcut și o 

planșă cu desene pentru casa respectivă, pot să 

adaug pozele cu macheta pe planșa cu desenele? 

Ca sa nu am 2 planșe cu aceeași casă.

Conform art. 6.8 c din metodologie plansele de la 

sectiunea Perceptie pot sa contina atat subiecte 

cat si tehnici de realizare la alegerea candidatului.

Daca la atestat am avut de conceput o cladire mai 

mare, voi putea folosi acel proiect la sectiunea 

"Perceptie"?

Conform art. 6.8 c din metodologie plansele de la 

sectiunea Perceptie pot sa contina atat subiecte 

cat si tehnici de realizare la alegerea candidatului.

Cerintele pentru portofoliu sunt fix aceleasi de 

anul trecut, nu? As putea refolosi o plansa din 

portofoliul de anul trecut daca atunci nu am fost 

admisa?

In portofoliu pot fi incluse orice planse care 

respecta prevederile metodologiei.

Ce dimensiune trebuie să aibă planșele din 

portofoliul de admitere la arhitectură?

A se vedea metodologia art. 6.6.

Se acceptă lucrări pe pânză? DA. A se citi metodologia art. 6.6. si 6.8. (in 

conditiile mentionate la punctul 6.8-c)

Se poate compune o plansa din desene care au 

fost premiate anterior la concursuri nationale, dar 

care sunt dispuse diferit in plansa pentru 

admitere?

Da cu conditia respecarii prevederilor referitoare 

la anonimat mentionate in metodologie.

Transferurile se efectuaza conform 

regulamentului ECTS. Pentru informatii 

suplimentare se va contacta secretariatul.

https://www.utcluj.ro/media/decisions/2020/01/

07/ECTS_.pdf 

PROBA DE VERIFICARE

PORTOFOLIU - GENERAL



Este necesar ca desenele fotografiate si colate in 

plansa sa fie la scara reala, sau este posibila 

modifcarea dimensiunilor fotografiei?

Conform art. 6.8. din metodologie colajele sunt 

permise la sectiunea Perceptie. Conform art. 

6.10. postprocesarea este permisa doar in cazul 

planselor de la sectiunea Perceptie.

In cazul sectiunilor "spatiu" si "obiect" este nevoie 

ca plansele realizate intr o tehnica color sa fie 

integral colorate sau putem integra in plansa si 

desene in creion grafit (ex: axonometrii, sectiuni 

sau alte perspective)

Ponderea culorii in plansa obligatorie realizata 

intr-o tehnica color la sectiunile Obiect si Spatiu 

este la alegerea candidatului conform art. 6.8. a 

si b.

Toate planșele trebuie sa fie 50/70? DA, A se vedea metodologia art. 6.6.

Care era raportul pătratului ce trebuie pus in 

Colțuri pentru datele confidentiale( nume 

Prenume)?

A se vedea Anexa Arh. nr. 2.

La categoria "spatiu" si "obiect" , in cazul planselor 

compuse din desene originale colate fizic, putem 

folosi desene facute pe foi colorate (ex: gri, maro), 

sau doar cele desenate pe foi albe?

Conform art. 6.8. din metodologie colajele sunt 

permise la sectiunea Perceptie. Conform art. 

6.10. postprocesarea este permisa doar in cazul 

planselor de la sectiunea Perceptie. Plansele cu 

tematica Obiect si Spatiu vor respecta obligatoriu 

art. 6.8. a si b.

Aș putea folosi desene din portofoliul cu care am 

participat anul trecut, paginate diferit pe planșe?

Da cu conditia respecarii prevederilor referitoare 

la anonimat mentionate in metodologie.

In cazul în care am dat admiterea și anul trecut 

pentru care am realizat portofoliul cu cele nouă 

lucrări, aș putea să folosesc același portofoliu și 

pentru admiterea de anul acesta?

Da 

Portfoliul de lucrări pentru români de pretutindeni 

(Republiva Moldova) o sa fie la fel ca și pentru 

cetățeni români ?

Da

Desenele din portofoliul cu lucrări personale, care 

sunt obligatorii în regulamentul de admitere, 

trebuie să prezinte locații/obiecte/detalii din 

propria imaginație sau având un exemplu din 

lumea reală la alegere? 

Și dacă este să fie din lumea reală, trebuie să aleg

locații din orașul/țara mea sau am posibilitatea de 

alegere la nivel internațional?

Atât subiectele cât și tehnica de realizare sunt la 

alegerea candidatului (desen monocrom sau 

color, tehnici umede, pastel, tuș, fotografii, 

colaje, modelare 3d, și altele) și vor prezenta 

interesele și preocupările acestuia pentru 

domeniul arhitecturii sau pentru alte domenii 

conexe. Planșele din această secțiune pot 

conține inclusiv elemente de text în limita a 

maxim 150 de cuvinte / planșă. Atât imaginile cât 

și textul nu vor face nici o trimitere la identitatea 

candidatului. Atentie la art 6.7. conform 

metodologiei. 

Comisia de subiecte și evaluare nu va publica 

subiecte pentru tematicile din portofoliu. 



As avea o intrebare cu privire la portofoliul de 

admitere. Doar secțiunea de percepție poate 

conține scris, sau se poate și la secțiunile de obiect 

și spațiu?

Doar secțiunea de percepție poate conține scris, 

sau se poate și la secțiunile de obiect și spațiu?

Pot folosi in portofoliu desene pe care le-am facut 

la concursuri de arhitectura sau olimpiade de 

arhitectura atata timp cat elimin de pe ele codul/ 

numele?

Da cu conditia respecarii prevederilor din 

metodologie. Conform art. 6.10. postprocesarea 

este permisa doar in cazul planselor de la 

sectiunea Perceptie.

La secțiunea a doua cu tematica ,,Spațiu" putem 

desena clădiri sau spații  interioare create de noi?

Subiectele reprezentate sunt la alegerea 

candidatului cu conditiile respectarii articolelor 

6.6., 6.7. si 6.8.

La secțiunea Percepție putem face un colaj? 

Pozele din colaj trebuie să fie făcute de noi sau le 

putem lua de pe net?

Intrebarea 1 - Da. 

Intrebarea 2 - Conform Anexei Arh Nr.1 

La subiectul al treilea se pot face si colaje pe A3? A se respecta articolul 6.6.

Aș dori să întreb dacă la secțiunea PERCEPȚIE aleg 

să pun pictură, pot face lucrarea pe o pânză 50x70 

sau trebuie făcută pe o coală de hârtie?

DA. A se citi metodologia art. 6.6. si 6.8. (in 

conditiile mentionate la punctul 6.8-c)

Pentru sectiunea Perceptie este apreciat desenul 

digital?

A se vedea Anexa Arh. nr. 4.

Conform metodologiei art. 6.8. la sectiunea 

Perceptie planșele din această secțiune pot 

conține inclusiv elemente de text în limita a 

maxim 150 de cuvinte / planșă. Textul nu vor 

face nici o trimitere la identitatea candidatului.   

Pentru toate sectiunile din portofoliu a se vedea 

Anexa Arh. nr.2

PORTOFOLIU – PARTEA 3-a - PERCEPTIE

PORTOFOLIU – PARTEA 1-a - OBIECT

PORTOFOLIU – PARTEA 2-a - SPATIU

PORTOFOLIU – PARTEA 3-a - PERCEPTIE


