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ADMITERE – Comisia 2 ( 2.1.)
ADMITERE LICENȚĂ
DURATA STUDIILOR: 4 ani.
DOMENII la Facultatea de Automatică și
Calculatoare:
- CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI (CTI),
- INGINERIA SISTEMELOR (IS).

SPECIALIZĂRI:
1. CTI:
A) Calculatoare
B) Calculatoare în limba engleză
C) Tehnologia Informației
2. INGINERIA SISTEMELOR
A) Automatică și Informatică Aplicată
B) Automatică și Informatică Aplicată în
limba engleză
C) Automatică și Informatică Aplicată la
Satu Mare

Pentru:
Facultatea de Automatică și Calculatoare,
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației.
- Prin concurs cu test grilă de matematică.
- Fără concurs –conform Criteriilor de admitere
a candidaților care au obținut în perioada
studiilor liceale premii și distincții la
olimpiadele școlare și /sau la alte concursuri
naționale și internaționale.
CALENDAR ADMITERE IULIE 2018:
ÎNSCRIERI: 10-14* iulie între orele 9:00 și 15:00
*În 14 Iulie nu pentru extensia Satu Mare.
LOCAȚIE ÎNSCRIERI:
- str. G. Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca şi
- B-dul Lucian Blaga nr.121, pentru Automatică și
Informatică Aplicată la Satu Mare.
CONCURSUL:
16 iulie, ora 9:00 ( accesul în sală la ora 8.00)
REZULTATE INIȚIALE: 16 iulie, ora 22:00
Confirmări şi glisări : începând cu 17 iulie, conform
Regulamentului de Admitere in vigoare.

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE (dosare
complete):
1. Diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentă cu aceasta, în original sau
copie certificată de CCO (Comisia de
Certificare a Conformității cu Originalul)
2. Acordul scris pentru preluare date
personale și rezultate la examenul de
Bacalaureat din SIIIR
3. Foaia matricolă sau adeverință
echivalentă cu aceasta, în original sau
copie certificată de CCO
4. La a doua specializare( studenți):
adeverință eliberată de instituția de
învățământ superior cu anii la buget
5. La a doua specializare( absolvenți):
diploma de licență sau diploma
echivalentă cu aceasta, în original sau
copie certificată de CCO și adeverință
eliberată de instituția de învățământ
superior cu anii la buget
6. Absolvenți de liceu, promoții
anterioare lui 2018: declarație pe
propria răspundere, în format tipizat,
privind numărul de ani urmați în
învătământul superior.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE (dosare
complete):
7. Certificatul de naștere , în copie certificată
CCO ( se certifică la înscriere)
8. Certificatul de căsătorie ( dacă este cazul)
, în copie certificată CCO ( se certifică la
înscriere)
9. Adeverință medicală, în original, valabilă
10. Patru fotografii 3 X 4 cm, cu NUMELE,
INIȚIALELE TATĂLUI și PRENUMELE scris cu
MAJUSCULE pe verso,
11. Copie certificată CCO după cartea sau
buletinul de identitate
12. Chitanța care face dovada achitării taxei
de înscriere
13. DOSAR PLIC – pe care se va scrie citeț
numele, inițiala tatălui și prenumele
complet al candidatului, toate cu
majuscule.Pentru toate actele în copie
trebuie prezentat originalul pentru
conformitate
14. Certificatul de competențe pentru limba
română
15. Candidații cu acte/diplome din afara
României – traducerea autorizată a
acestora
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MEDIA DE ADMITERE Subcomisia 2.1. - una dintre cele
2 variante:
1. MA = 0,6 * NTG + 0,2 * NB + 0,2 * MB sau
2. MA = 0,8 * NTG + 0,2 * MB.
Unde: MA – media de admitere
NTG – nota la testul grilă de matematică
NB - nota la BAC la una din materiile matematică,
fizică, informatică
MB – media la BAC.
CONFIRMARE LOC ( termen: ultima zi de confirmare a
etapei respective) :
-DUPĂ FIECARE ETAPĂ ( I – inițială și II – de glisări): cu
Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă în original (
pentru studenții admiși la locurile bugetate)

- Pentru studenții admiși la finanțarea cu taxă: plata
unei taxe de confirmare de 500 lei și depunerea
chitanței la dosar.
ATENȚIE: Dacă nu se confirmă – la etapa respectivă –
se pierde locul obținut!
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OCUPAREA LOCURILOR
Locurile la prima opțiune solicitată vor fi ocupate în
ordinea mediilor. Dacă un candidat nu a fost
repartizat la prima opțiune, el va fi analizat la a
doua opțiune în ordinea strictă a mediilor ș.a.m.d.
Prin glisare un candidat poate să ajungă de la taxă la
buget, cât și de la buget la taxă, dacă există opțiuni
de taxă înaintea celei de la buget la care a fost la un
moment dat (Art 99 Regulament admitere 2018).

Media minimă de admitere nu este aceeași la
diferitele domenii pentru care s-a optat astfel:
-Candidații care au optat pentru toate
domeniile (pe comisii) și nu au reușit la prima
opțiune, vor putea fi admiși, în ordinea
mediilor, la opțiunea a II-a, a III-a, etc
-Candidații care nu au solicitat toate opțiunile
la comisia respectivă și nu au reușit la domeniile
vizate, nu vor putea fi admiși la domeniile
pentru care nu au optat , chiar dacă la acestea
au mai rămas locuri neocupare la concurs.

