
Dacă aplic ca internațional (mai exact, român de 

pretutindeni) trebuie să mă prezint fizic la proba 

scrisă de pe 13 iulie?

Probă de verificare (probă de desen) este 

obligatorie pentru toti candidatii si se va 

desfasura fizic.

Vreau să știu care este data limită de înscriere și de 

trimiterea documentelor necesare on-line; dacă, 

atunci când încep înscrierea on-line, trebuie să aleg 

opțiunea "român" sau "internațional" și dacă 

trebuie să ma prezint fizic pentru proba de 

evaluare scrisă.

Data limita de inscriere este 09.07.2022 ora 

15:00. Probă de verificare (probă de desen) este 

obligatorie pentru toti candidatii si se va 

desfasura fizic. In functie de situatia in care va 

aflati puteti sa candidati pe locurile de romani sau 

international.

Am un băiat care dorește să dea admitere la 

Facultatea de Arhitectură. Întrebarea mea este: 

dacă sunt cadru asociat mai trebuie sa plateasca 

taxa de inscriere? 

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere 

candidații care încarcă următoarele acte:

Adeverință din care să rezulte că este angajat 

UTCN sau unul dintre părinți este angajat UTCN 

sau cadru didactic, didactic auxiliar aflat în 

activitate sau pensionat din sistemul de 

învățământ. (Angajat pe perioada nedeterminata)

Doresc să mă interesez de ce am nevoie că 

basarabeancă pentru a aplica la facultatea de 

arhitectura. Pe site sunt doar documentele, nu am 

văzut nimic în legătură cu un portofoliu sau 

examen de intrare. Ați putea să-mi oferiți niste 

detalii in legătură cu acestea?

Informatiile solicitate sunt prezentate pe pagina 

https://admitereonline.utcluj.ro Facultatea de 

Arhitectura si Urbanism sectia Regulament de 

Admitere si Anexa 4 (portofoliu)

Sunt absolventa a promotiei 2021 dar care in 

perioada 01.10.2021 – 19.05.2022 am figurat ca 

inmatriculata pe loc bugetat la Facultatea de 

Design Industrial in cadrul Universitatii Transilvania 

Brasov si am urmatoarele neclaritati legate de 

inscriere :

1.Va rog sa imi spuneti daca ma pot inscrie la 

admitere anul I la Facultatea de Arhitectura pe un 

loc la budget sau la taxa ?

 

2.Va rog sa imi spuneti daca din anul II pot fi 

incadrata la buget in functie de rezultatele anului 

scolar?

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 facultati.

METODOLOGIE INSCRIERE / ADMINISTRATIV



Am rugămintea sa-mi oferiți o claritate pentru 

facultatea de cu referire la:

1. Cetățenii Republicii Moldova intra in concurs la 

egal cu cei din România?

2. Cate locuri sunt destinate cetățenilor RM?

3. În cazul în care, în urma concursului, nu am fost 

admis la buget, este posibil de aplicat si la studii cu 

taxă?

4. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să prezinte 

portofoliul de lucrări?

5. Care este taxa de școlarizare?

6. Se oferă cămin celor din Republica Moldova?

7. Căminul este gratuit?

8. În cazul în care sunt cetățean din Republica 

Moldova,  am absolvit studiile liceale in RM, dar 

dețin si pasaport de călătorie Românesc (nu am 

domiciliu in RO), urmează să aplic ca moldovean 

sau român?

9. Absolvesc colegiul de arhitectură anul acesta. 

Înscrierile în concurs se fac in baza diplomei de 

BAC si in baza diplomei de la colegiu?

1. Candidatul va concura pe locurile dedicate 

pentru romanii de pretutindeni. 

2. 1 loc

3. Doar candidatii cu carte de identitate 

romaneasca, pentru mai multe lamuriri contactati 

BRI UTCN.

4.DA

5.Taxa de scolarizare se stabileste annual prin 

regulamentul de taxe disponibil pe sit-ul 

universitatii.

6.DA

7.NU

8.In cazul in care detineti o carte de identitate 

emisa de autoritatiile romane, care sa ateste 

domicilui in romania, atunci puteti candida pe 

locurile destinate cetateniilor romani.

9.Doar in baza diplomei de BAC

Sunt elev in clasa a 11a si as dori sa dau admiterea 

la facultatea de arhitectura din Cluj oare exista 

ceva concursuri in primavara ca la alte facultatti 

care echivaleaza nota la admitere si nu mai este 

nevoie sa dau admiterea

Facultatea de Arhitectura si Urbanism nu 

organizeaza simularea examenului de admitere 

sau concursuri.

Imi puteti da niste detalii referitor la lucrarile ce 

trebuiesc pregatite?

Informatiile solicitate sunt prezentate pe pagina 

https://fau.utcluj.ro/files/Acasa/images/new_ima

ges/portofoliu-compressed.pdf

În viitor aș vrea să dau la UTCN la Facultatea de 

Arhitectură și Urbanism,dar m-ar interesa mai tare 

designul de interior.Mi-ar plăcea mai mult decât 

arhitectura generală.Aveți acest domeniu?

NU, In cadrul Facultatii de Arhitectura si Urbanism 

se ofera discipline referitoare la design interior ca 

domeniu complementar dar facultatea nu ofera 

diplome in specializarea design de interior.

Dacă o planșă pentru portofoliu este mai veche și 

nu putem șterge chenarele în care trebuie 

inscripționate datele, putem lipi o foaie albă de 

dimensiunile chenarului?

In portofoliu pot fi incluse orice planse care 

respecta prevederile metodologiei.

PROBA DE VERIFICARE

PORTOFOLIU - GENERAL



Daca eu pe o plansa am realizat un desen intr-o 

tehnica color (tempera), tot pe aceeasi plansa pot 

sa realizez niste vederi, perspective in tehnica 

creion grafit?

DA

Ce trebuie să conțină portofoliul de lucrări? Informatiile solicitate sunt prezentate in 

metodologie Anexa 4: 

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

arhitectura-si-urbanism/

As avea o întrebare referitor la portofoliul necesar 

pentru admitere, este posibil de transmis lucrări în 

orice materiale, mărimi și stiluri? Și ar fi posibila 

transmiterea lucrărilor de diplomă sau alte picturi 

realizate în timpul programului de studiu? Sau 

atașarea lor la portofoliul necesar?

In portofoliu pot fi incluse orice planse care 

respecta prevederile metodologiei.

Da cu conditia respecarii prevederilor referitoare 

la anonimat mentionate in metodologie. 

Nu se acepta materiale care nu sunt descrise in 

metodologie.

Informatiile solicitate sunt prezentate in 

metodologie Anexa 4: 

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

arhitectura-si-urbanism/

Pot pune pe o plansa de perceptie lucrari artistice, 

care, anterior, au fost trimise la concursuri 

internationale si au fost premiate? Dar desene 

artistice trimise la concursuri, care nu au fost 

premiate? 

Da cu conditia respecarii prevederilor referitoare 

la anonimat mentionate in metodologie. 

Puteți, vă rog frumos, să-mi prezenți 3 lucrări, 

reprezentând cele 3 categorii (câte o lucrare la 

fiecare categorie) ale portofoliului care este 

obligatoriu în procesul de admitere. Vă rog 

aceasta, deoarece am realizat deja jumătate din 

lucrări și aș dori să văd dacă ceia ce am lucrat până 

acum corespunde cu ceia ce așteptați de la fiecare 

student care dorște să fie admis.

Informatiile solicitate sunt prezentate pe pagina 

https://fau.utcluj.ro/files/Acasa/images/new_ima

ges/portofoliu-compressed.pdf

Desenarea unui pachet de cărți și inscripționarea 

acestuia cu litera și culoarea specifica a fiecărei 

cărți la secțiunea ,,obiect” aduce la eliminarea 

candidatului ,deoarece este considerată semn?

Nu este considerat semn distinctiv.

PORTOFOLIU – PARTEA 1-a - OBIECT

PORTOFOLIU – PARTEA 2-a - SPATIU

PORTOFOLIU – PARTEA 3-a - PERCEPTIE


