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Platforma este valabilă pentru înscrierea online la Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca.

Ne poți contacta direct din platformă și noi te ghidăm în vederea
completării dosarului electronic.

Pentru întrebări referitoare la alegerea care ți se potrivește,
ai pe pagina admitereonline.utcluj.ro, la fiecare facultate
o adresă de email și 3 numere de telefon la care poți să ne contactezi! 

Suntem aici pentru tine!

Ne bucurăm 
că ne-ai ales! 
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ÎNSCRIERE ONLINE 

Înscrierea online cuprinde secțiuni care trebuie completate după susținerea și promovarea 
examenului de bacalaureat (conform calendarului admiterii 2021).

Pentru înscriere ai nevoie de:
Ÿ un dispozitiv de tip desktop, laptop, tabletă sau telefon mobil;
Ÿ o adresă personală de e-mail pe care să o monitorizezi constant;
Ÿ 15-20 minute pentru completarea câmpurilor obligatorii, încărcarea documentelor 

fotografiate/scanate, selectarea facultății și a domeniilor de studiu la care vrei să te înscrii.

Consultă site-ul admitereonline.utcluj.ro pentru a fi la curent cu oferta educațională pentru studiile
universitare de licență și alege facultatea care ți se potrivește, în funcție de aptitudinile și pasiunile
tale. Mai multe opțiuni, mai multe șanse!

Dacă ai întrebări privind înscrierea online la UTCN, consultă lista de întrebări și răspunsuri de pe
site sau, contactează-ne pe email la admitere@utcluj.ro 



1
Creează cont

2
COMPLETEAZĂ

Din pagina admitereonline.utcluj.ro accesează butonul 

și creează-ți contul.

Completează/selectează toate câmpurile cerute:  
Nume, Prenume 
Adresă de e-mail 

câmpul de verificare “I'm not a robot” 
4Câmpurile:  “Am luat la cunoștință...” și  “Sunt de acord.....” 

dă click pe butonul Creează cont.
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Direct din emailul primit pentru verificarea/validarea emailului atunci când ți-ai creat contul.

 Accesează platforma de admitere, admitereonline.utcluj.ro, 
și folosește adresa ta de e-mail împreună cu parola setată pentru a te autentifica.

3
VERIFICĂ

Verifică-ți adresa de e-mail, 
vei primi un mesaj de confirmare (la adresa de e-mail completată 

în câmpul de mai sus) pentru activarea contului de utilizator. 

Contul este valabil pentru toate sesiunile de admitere (vară/toamnă).
Activează contul de utilizator dând click pe linkul primit în email.

ACCESARE CONT UTILIZATOR
Poți accesa contul de utilizator prin 2 metode:

De acum înainte pașii de urmat pentru a deveni student UTCN sunt foarte simpli! 

1

2

admitereonline.utcluj.ro



Este obligatoriu să completezi toate datele așa cum sunt scrise în documentele oficiale (carte de 
identitate, certificat de naștere, etc.).

Pentru ca procesul de înscriere să fie finalizat, toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii și 
trebuie completate corect și complet, fără prescurtări sau ghilimele. Dacă vrei să lași o secțiune 
necompletată şi să mergi la secțiunile următoare, înregistrează datele din câmpurile completate 
apăsând butonul “Salvează”. Nu uita să revii.

1
DOSAR NOU

Din contul de utilizator alegi dosar nou, ciclul de școlarizare 
(licență/masterat), în ce categorie de candidat te încadrezi și începi aventura!

2
ALEGE COMISIA

Alege comisia la care dorești să-ți depui dosarul.
1 dosar, 1 taxă, o multitudine de opțiuni!

Poți depune un singur dosar pe comisie, dar poți avea mai multe dosare
la UTCN în același timp - câte unul pentru fiecare comisie în parte.

GHID
ADMITERE

ONLINE2021UNIVERSITATEA   TEHNICA
D I N C L U J - N A P O C A

SECȚIUNILE CONTULUI DE UTILIZATOR

admitereonline.utcluj.ro

3

4

5

2

COMISIA COMISIA

COMISIA

COMISIA

COMISIA

Facultatea de Arhitectură și Urbanism CUNBM – Facultatea de Inginerie

CUNBM – Facultatea de Litere

CUNBM – Facultatea de Științe

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

Facultatea de Construcții

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

Facultatea de Inginerie a Instalaților

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției

1



3
ALEGE FACULTATEA
CU PRIMA OPȚIUNE

Daca în cadrul unei comisii sunt mai multe facultăți, poți alege toate 
opțiunile din cadrul acelei comisii printr-un simplu click pe ecran. 

Poți ordona opțiunile în ordinea preferințelor tale. 
Nu uita ca suntem alături de tine și dacă ai nevoie de consiliere 

pe parcursul alegerii domeniilor de studiu ne poți contacta. 
Mai multe opțiuni mai multe șanse!

Alege facultatea cu prima opțiune și apasă Creează dosar.

4
DATE PERSONALE

Completează datele personale
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5
INFORMAȚII STUDII

Completează informațiile legate de liceul absolvit 
și studiile universitare anterioare (dacă este cazul). 
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6
ALEGE OPȚIUNILE

Alege opțiunile în ordinea preferințelor tale. Poți modifica ordinea opțiunilor 
de câte ori vrei înainte de finalizarea dosarului. Trebuie să selectezi minimum 

o opțiune (nu este obligatorie selectarea tuturor opțiunilor). Poți alege mai 
multe opțiuni în regim bugetat sau cu taxă, pentru a crește șansele de a fi 

admis/ă la unul dintre programele de studii ale UTCN. Un candidat va fi 
repartizat la un singur program de studii universitare de licență, în funcție de 

medie și de ordinea opțiunilor în cadrul unei comisii. 
Mai multe opțiuni,  mai multe șanse!
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Te înscrii la Automatică și Calculatoare la Cluj-Napoca 
sau Calculatoare la Baia Mare? Nu uita să îți  varianta de calcul a SELECTEZI

mediei de admitere cea mai favorabilă ție!



7
DOCUMENTE

Adaugă documentele necesare în perioada de înscriere.
Fie că le pozezi sau scanezi acum va trebui să încarci în format electronic

documentele necesare.
 Poți oricând reveni la dosarul tău să le încarci în

această perioadă. Îți va fi mult mai simplu de finalizat dosarul.

8
finalizare dosar

înscriere

Un exemplar al fișei de înscriere îți va fi trimis la adresa de email folosită
pentru crearea contului. Verifică corectitudinea datelor introduse!

Dacă sunt neconcordanțe, te rugăm să revii în contul de candidat și să
completezi corect câmpurile.

În această perioadă încă mai ai timp să completezi cu noi opțiuni
sau să schimbi ordinea acestora!

admitereonline.utcluj.ro
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De-acum totul e și mai simplu. 

Ai toate câmpurile completate și e timpul să finalizezi dosarul tău. Verifică cu atenție lista 
programelor la care te-ai înscris, înainte de a trece la pasul următor: Secțiunea plăți

Taxa se achită în perioada de înscriere. Pentru  valoarea taxei de admitere comisiile 2, 3, 4 și 5,
este de  din care: 50 lei – taxă de înscriere și 150 lei – taxa pentru procesarea dosarului.200 lei

Pentru  valoarea taxei de admitere este de 350 lei din care: 50 lei - taxa de înscriere șicomisia 1
300 lei taxa de procesare a dosarului.

Te sfătuim să efectuezi plata taxei de înscriere, online, cu cardul - direct din contul tău de
candidat și vei primi confirmarea plății, de la banca emitentă a cardului bancar folosit pentru
achitarea taxei. Automat plata ta va fi asociată contului candidatului.
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Sau poți achita taxa de înscriere prin . ordin de plată (OP)
Nu uita să încarci dovada în contul de candidat, la secțiunea Plăți.

Detaliile de plată sunt:

Nu uita să completezi la mențiuni pe OP pentru care s-a făcut plata și numele persoanei facultatea 
la care și-a depus prima opțiune.

Sunt scutiți de  candidații care încarcă următoarele acte:taxa de admitere
Ÿ 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;

Ÿ Certificat/e de deces pentru candidații orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în 
sistemul de învățământ sau  pentru candidații orfani de ambii părinți;

Ÿ Adeverință de la casa de copii sau centrele de plasament, dacă este cazul.

Sunt scutiți de  candidații orfani de un părinte, dacă încarcă în  platformă taxa de înscriere (50 lei)
certificatul de deces.

Prin achitarea taxei de înscriere, se consideră că ai fost informat, ai înțeles și ai acceptat că plățile 
efectuate  NERETURNABILE pentru a te înscrie în cadrul sesiunii de admitere de la UTCN sunt .

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
BANCA: TREZORERIA CLUJ

COD FISCAL: 4288306
CONT RO35TREZ21620F330500XXXX

!
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Finalizează dosarul de înscriere. Dacă totul este încărcat corespunzător atunci, 
conform calendarului Admiterii, va trebui să aștepți rezultatele inițiale și să-ți 
confirmi locul de admis conform Regulamentului de admitere.

Dacă vor fi observate neconcordanțe în dosarul tău, Comisia de admitere la nivel de 
facultate, va lua legătura cu tine prin e-mail/telefonic și va trebui să 
încarci/completezi corespunzător dosarul.

Urmărește atent adresa ta de email și contul tău de candidat UTCN pentru a fi la 
curent cu toate noutățile legate de admitere.

Echipa de Admitere UTCN 2021 îți urează

mult succes! 
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