
 
 

 

Aprobat în Consiliul Facultății de Inginerie 

                                                                                                    din data de 6.01.2021 

 

 

 

Anexa la Regulamentul de Admitere al Universității Babeș-Bolyai 

Reglementări specifice variabile la nivelului Facultăți de Inginerie 
 

 

 

l. Criteriile de selecție specifice pentru admiterea la studii universitare de licență  

 

Criterii de admitere: 

1. Scrisoare de motivație - rezultatul se comunică pe loc (admis/respins) 

2. Media aritmetică cu patru zecimale a probelor scrise doi și trei de la examenul de bacalaureat 

(100%), la care se adăugă 10% din punctajul obținut la concursul tehnic „Traian Vuia”, dacă 

candidatul a obținut cel puțin 6 puncte din cele 10 posibile. Nota finală nu poate să depășească 

nota 10. Candidați care au obținut în ultimii 4 ani premiile I, II, III sau mențiune la faza 

internațională și/sau națională a Olimpiadelor școlare obțin media finală de admitere 10. 

 

Criterii de departajare: 

Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat. 

Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba literatura română” din cadrul examenului 

de Bacalaureat. 

 

Depunerea contestațiilor 

Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro în ziua afișării rezultatelor. 

Comisia de admitere verifica documentele candidatului și afișează rezultatul final.  

 

Taxa de înscriere 

Pentru înscriere se percepe o singură taxă, care permite înscrierea la toate programele de licență 

gestionate de facultate. Cuantumul taxei este de 100 de lei.  

 

Distribuirea candidaților pe specializări  

Candidații optează pentru specializările și formele de finanțare a studiilor în ordinea preferinței. 

Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor și în ordinea opțiunilor exprimate 

de candidați. 
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Calendarul sesiunii de admitere iulie 2021 

12 - 17 iulie 2021 

 

Înscrierea candidaților. În data de 17 iulie, înscrierile se pot face doar 

până la ora 14:00 

19 iulie 2021 Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații  

Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro 

20 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 

20-24 iulie 2021 Confirmarea locurilor. În data de 24 iulie 2021, confirmările se pot face doar 

până la ora 14:00 

24 iulie 2021 Redistribuire locuri neocupate 

26-28 iulie 2021 Confirmarea locurilor după redistribuire. În data de 28 iulie, confirmările se 

pot face doar până la ora 16.00 

29 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale 

 

Calendarul sesiunii de admitere septembrie 2021 

6 - 9 septembrie 2021 Înscrierea candidaților. În data de 9 septembrie, înscrierile se pot face doar 

până la ora 16:00 

10 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații  

Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro 

11 septembrie 2021 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 

12-13 septembrie 2021 Confirmarea locurilor. În data de 13 septembrie 2021, confirmările se pot face 

doar până la ora 16:00 

13 septembrie 2021 Redistribuire locuri neocupate 

14 septembrie 2021 Confirmarea locurilor după redistribuire până la ora 16.00 

15 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale 

 

 

ll. Criteriile de selecție specifice pentru admiterea la studii universitare de master  

 

Criterii de admitere: 

1. Media generală a anilor de studiu nivel licență (50%)  

2. Media examenului de licență (50%)  

 

Criterii de departajare: 

Criteriul A: media generală a anilor de studiu nivel licență. 

 

Depunerea contestațiilor 

Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro în ziua afișării rezultatelor. 

Comisia de admitere verifica documentele candidatului și afișează rezultatul final. 

 

Taxa de înscriere 

Pentru înscriere la fiecare domeniu de studiu se percepe o taxă în cuantum de 100 de lei. 
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Distribuirea candidaților pe specializări  

Candidații optează pentru specializările și formele de finanțare în ordinea preferinței. Ocuparea 

locurilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor și în ordinea opțiunilor exprimate de 

candidați. 

 

Calendarul sesiunii de admitere iulie 2021 

12 - 17 iulie 2021 

 

Înscrierea candidaților. În data de 17 iulie, înscrierile se pot face doar 

până la ora 14:00 

19 iulie 2021 Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații  

Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro 

20 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 

20-24 iulie 2021 Confirmarea locurilor. În data de 24 iulie 2021, confirmările se pot face doar 

până la ora 14:00 

24 iulie 2021 Redistribuire locuri neocupate 

26-28 iulie 2021 Confirmarea locurilor după redistribuire. În data de 28 iulie, confirmările se 

pot face doar până la ora 16.00 

29 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale 

 

Calendarul sesiunii de admitere septembrie 2021 

6 - 9 septembrie 2021 Înscrierea candidaților. În data de 9 septembrie, înscrierile se pot face doar 

până la ora 16:00 

10 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații 

Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro 

11 septembrie 2021 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 

12-13 septembrie 2021 Confirmarea locurilor. În data de 13 septembrie 2021, confirmările se pot face 

doar până la ora 16:00 

13 septembrie 2021 Redistribuire locuri neocupate 

14 septembrie 2021 Confirmarea locurilor după redistribuire până la ora 16.00 

15 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale 

 

 

Datele de contact ale Facultății de Inginerie 
     

pagina web: http://eng.ubbcluj.ro  
 

   adresa:  Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca,  

Facultatea de Inginerie din Reșița 

P-ța. Traian Vuia 1-4, 320085 Reșița 
     

telefon:  Tel. 0730583012 
     

email:  admitere.eng@ubbcluj.ro  
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