
 Intrebare Raspunsuri 

METODOLOGIE INSCRIERE / ADMINISTRATIV 

Cum se realizeaza transferul de la o alta facultate de 
arhitectura din tara? Exista posibilitatea ca anul 1 sa se 
repete? 

Despre procedurile legate de transfer intre 
institutii va rugam sa va adresati secretariatului 
Facultatii de Arhitectura si Urbanism – 
contact@arch.utcluj.ro 

PROBA DE VERIFICARE 

PORTOFOLIU - GENERAL 

 Pe o plansa pot lipi (sau face un colaj digital) planse mai 

mici cu desene mai vechi sau trebuie sa le refac pe 

plansa mare de 50 x 70 cm? 

Planșa poate fi compusă din mai multe desene 

originale colate fizic și ulterior digitalizată conform 

art.6.10.  

Conform Declarației pe proprie răspundere (anexa 

arh. nr.1) candidatul va trebui să poată prezenta 

planșa la solicitarea comisiei. 

 Putem să folosim și planșe A3 sau doar de 50x70? 
 

Nu. Conform art 6.6 din Metodologia de Admitere. 

 Avem voie să folosim markere la planșe?  
 

Da. Cu conditia respectarii prevederilor art. 6.8 din 
Metodologie 

 Daca se pot submite lucrari care au particapt anterior la 
concursuri nationale cu sau fara premiu? 

Nu, intrucat nu se poate asigura conditia de 
anonimat a lucrarii. 

 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? 

Continutul planselor din portofoliu este la alegerea 
candidatului cu respectarea prevederilor, 
limitarilor si interdictiilor din metodologia de 
admitere. 

  Doar secțiunea de percepție poate conține scris, sau se 
poate și la secțiunile de obiect și spațiu? 

Primele doua sectiuni ale portofoliului pot avea 
parti foarte limitate de text ce se refera la (dar nu 
in mod exclusiv): Titlul plansei, data realizarii 
plansei sau titlul desenelor, etc. 

PORTOFOLIU – PARTEA 1-a - OBIECT 

 La categoria "obiect" pot fi desenate compozitii sau doar 
obiecte luate separat? 

Da. 

PORTOFOLIU – PARTEA 2-a - SPATIU 

 La categoria "spatiu" se pot desena pe aceeasi plansa 
mai multe perspective (din directii diferite) ale aceleiasi 
cladiri? 

Da. 

 La categoria "spatiu" se poate desena pe aceeasi plansa 
atat spatiu interior cat si exterior? 

Da. 

 La sectiunea "Spatiu" as putea submite plansele de la 

lucrarea de diploma fiind de la Liceul de Arte? 

Da, cu conditia asigurarii anonimatului lucrarii. 

 Daca se pot submite interpretari ale unor lucrari 
castigatoare la alte concursuri?(concursuri publice 
nefiind lucrarile mele exemplu Concursul Turnul 
Pompierilor) 

Da, cu conditia respectarii declaratiei din anexa 
Arh nr.1 

PORTOFOLIU – PARTEA 3-a - PERCEPTIE 

 Avem voie să punem 2 machete la secțiunea de 

Percepție? 

Da. 

   

 


