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Criterii  de admitere fără concurs  

în anul universitar 2022-2023 

la  Facultatea de Inginerie Electrică  

 

 

 

Pentru sesiunea de admitere iulie 2022, respectiv septembrie 2022, la Facultatea de Inginerie Electrică 

pot fi înmatriculaţi fără concurs în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, cu acordul Conducerii Facultăţii de 

Inginerie Electrică, la forma de învăţământ fără taxă de studii, sau la cerere, peste numărul de locuri 

aprobat la forma de învăţământ cu taxă, următoarele categorii de absolvenţi: 

▪ Absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în perioada studiilor liceale 

distincții la olimpiadele școlare internaționale sau organizate pe grupe de ţări; 

▪ Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în perioada studiilor liceale 

distincții la olimpiadele școlare naționale (faza naţională) în domeniul matematicii, fizicii, 

informaticii sau ştiinţelor tehnice; 

▪ Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat având media minimă de bacalaureat 8 (opt), care 

au obţinut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare naționale (faza judeţeană) în 

domeniul matematicii, fizicii, informaticii sau ştiinţelor tehnice; 

▪ Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat având media minimă de bacalaureat 8 (opt), care 

au obţinut în perioada studiilor liceale distincții la concursuri școlare județene, regionale, naţionale 

şi internaţionale în domeniul matematicii, fizicii, informaticii sau ştiinţelor tehnice avizate de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean sau Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

▪ Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat având media minimă de bacalaureat 8 (opt), care 

au obţinut în perioada studiilor liceale distincții la concursuri organizate de Universitatea Tehnica 

din Cluj-Napoca în domeniul matematicii, fizicii, informaticii. 

▪ Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat având media minimă de bacalaureat 8 (opt), care 

au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la concursuri organizate de Facultatea de Inginerie 

Electrică din Cluj-Napoca. 

Prin distincții se înțelege locul I, II, III și mențiune. 

Pentru a beneficia de un loc cu finanţare de la buget candidaţii trebuie să depună în dosarul de înscriere 

diploma de bacalaureat în original. Data limita de depunere a dosarelor este ultima zi de înscriere. 

 

 

 Decan, 

       conf. dr. ing. Andrei CZIKER 
















