
Admitere 
Facultatea de Constructii 

“Dacă un lucru merită făcut, atunci acel lucru merită
făcut cel mai bine!”

VIITOR INGINER CONSTRUCTOR!

  Asociația Studenților Constructori din 
Universitatea Tehnică (ASCUT) este organizația 
care apără drepturile și interesele studenților Facultății de 
Construcții din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.  
ASCUT este o organizație non-profit, nonguvernamentală și 
independentă. Asociația dorește să dezvolte proiecte 
profesionale care să fie complementare actului didactic.  
Scopul nostru este de a veni în ajutorul studenților și tinerilor 
ingineri, militând necondiționat în forurile decizionale la 
respectarea drepturilor și nevoilor studenților. Toate 
acțiunile și manifestările noastre sunt bazate pe voluntariat.

Săptămâna Altfel – săptămână în care porțile 
Facultății de Construcții sunt deschise pentru voi, astfel 
aveți posibilitatea să luați parte la tururi ghidate în 
clădirile facultății, acces în laboratoarele și sălile de curs, 
prezentări susținute de studenți cât și de cadre didactice.
Pentru mai multe informații accesați
 http://www.ascut.ro/saptamna-altfel
Tot aici vă puteți înscrie la activitățile pregătite pentru voi. 
Vă așteptăm cu drag!

http://constructii.utcluj.ro/ 
facebook.com/facultateadeconstructii

 CONSTRUCȚII SUMMER SCHOOL – sau caracterizat prin mai multe cuvinte, 
responsabilitate, experiență și lucruri noi. 
În primul rând, am dorii ca prin intermediul Construcții Summer School să venim în ajutorul 
elevilor absolvenți a clasei a XI-A pentru a le da oportunitatea să se orienteze mai ușor în 
alegerea facultății.
Ideea de bază a acestui proiect constă în integrarea elevilor pentru câteva zile în viața 
studențească unde se vor întâlni cu cadre didactice, vor vizita diferite firme și vor lua parte la o 
serie de cursuri orientative pentru a putea să îți formeze o idee mai ampla despre facultate dar 
vor trece și printr-o sesiune de examene, trecând printr-o experienta de neuitat.
 În al doilea rând, elevii participanți vor lua parte la o serie de activități, activități de 
socializare dar și de integrare, în perioada participării elevii vor fi cazați în cămin ceea ce le 
oferă șansa să se acomodeze cu mediul și să își formeze o idee despre ceea ce înseamnă 
viața de student căminist. Vom fi activități exterioare care îi vor ajuta să cunoască o parte a 
Clujului. Vor avea posibilitatea să interacționeze cu oameni din domeniul construcțiilor, cu 
oameni care conduc firme din domeniul construcțiilor,cu adevărați ingineri, vor avea parte de 
prezentări și vor putea să îți contureze o idee dincolo de ideea greșită concepută deja“ dacă 
mergi la construcții , ce o să faci ? “ și deoarece viața socială joacă un rol important în viața 
fiecăruia, dorim să le oferim oportunitatea de a cunoaște oameni din diverse sectoare ale 
construcțiilor.
“ Construcții Summer School “ nu sta pe gânduri!
Pentru mai multe informații accesează http://www.ascut.ro/css
Stai aproape!

mail: contact@ascut.ro
tel:    0751 22 40 51
web: http://www.ascut.ro/
         facebook.com/ascutcj/

,



 ,În cele șase decenii de existență, 
Facultatea de Construcții din cadrul 
Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a 
devenit o prezență activă și recunoscută în 
educația superioară din domeniul ingineriei 
civile la nivel național și internațional. Dovadă 
în acest sens este plasarea domeniului 
„Inginerie civilă”, cu ocazia ierarhizării 
universităților și a domeniilor de studii, pe cea 
mai înaltă treaptă (categoria A).
 Generație după generație, prin efort 
continuu, profesorii facultății au construit o 
instituție serioasă și de prestigiu, au format 
generații de absolvenți, care ulterior au 
devenit specialiști în inginerie civilă în 
execuție, proiectare sau, la rândul lor, 
profesori.

Decan,
conf. dr. ing. Nicolae CHIRA

Domenii și specializări

Inginerie Civila:
ź Construcții Civile, Industriale și Agricole
ź Civil Engineering (limba engleză)
ź Căi Ferate, Drumuri și Poduri
ź Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
ź Amenajări și Construcții Hidrotehnice,
Inginerie Geodezică :
ź Măsurători Terestre și Cadastru

Inginerie și Management  :
ź Inginerie Economică în Construcții

Proiectare
Elaborare studii și documentații tehnico-
economice pentru investiții.
Elaborare proiecte tehnice și de execuție pentru 
construcții: civile, industriale, agrozootehnice, 
hidrotehnice, drumuri, poduri, căi ferate.
Elaborare planuri și hărți topografice, aplicarea 
pe teren a proiectelor de construcții, 
determinarea deplasărilor și deformațiilor 
construcțiilor și terenurilor, lucrări pentru 
evaluarea proprietății imobliare.

Execuție
Analiza documentațiilor tehnico-economice 
pentru execuția lucrărilor de construcții.
Conducerea lucrărilor pentru construcții: civile, 
industriale, agrozootehnice, hidrotehnice, 
drumuri locale, județene și naționale, poduri, căi 
ferate.
Urmărirea realizării lucrărilor și îndeplinirea 
exigențelor de calitate.
Inspector de șantier.
Responsabil tehnic cu execuția.
Revizia și execuția lucrărilor de întreținere și 
reparații curente la diverse obiective.

Marketing, ofertare, licitare
Elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
pentru licitarea lucrărilor de construcții.
Planificarea, organizarea și gestionarea 
resurselor tehnice și umane pentru lucrări de 
inginerie civilă.

Învățământ
Desfășurarea de activități  didactice de 
specialitate în învățământul preuniversitar.
Desfășurarea de activități  didactice și de 
cercetare în învățământul universitar.

Administrație
Desfășurarea de activități la serviciile tehnice în 
cadrul instituțiilor, societăților comerciale și a 
regiilor de specialitate.

Ce vei ști să faci la final?

Durata studiilor:  4 ani

Numar de locuri propuse /Domenii:
                                            buget      taxă  

Inginerie Civilă                        225      50   

Inginerie și Management        30      15    

Inginerie Geodezică                95      35 

Informatii utile 

La Cluj-Napoca 
sesiune admitere vară iulie 2016:

Perioada de înscriere: 18-22 si 25 iulie 2016

Afisarea rezultatelor iniiale: 25 iulie ora 22:00

Etapa 1 de confirmări: 26 - 27 iulie între orele

9:00 - 15:00

Afisarea rezultatelor după primele glisări: 27

iulie ora 22:00

Etapa 2 de confirmări: 28 - 29 iulie între orele

9:00 - 15:00

Afisarea rezultatelor finale: 29 iulie ora 22:00

 www.utcluj.ro

Sesiune admitere toamnă septembrie:

Taxă înscriere: 150 Ron

Informații suplimetare:
www.utcluj.ro/admitere/licenta/constructii
www.utcluj.ro/admitere/licenta/acte-
necesare
www.ascut.ro

„RECCS– World Championship in Spaghetti Bridge 
Building” este o competiţie mondială organizată de către 
Facultatea de Mecanică şi Siguranţă Tehnologică din cadrul 
Universităţii Obuda din Budapesta, Ungaria. Concursul 
presupune realizarea unor structuri de rezistenţă pentru poduri 
cu anumite caracteristici impuse, materialul utilizat pentru 
construcție fiind pastele făinoase.
Locul I - 2012
Locul IV- 2013
 Locul I – 2014
 Locul II– 2015

„SDC - Seismic Design Competition” este o competiție 
internațională de proiectare seismică găzduită de Earthquake 
Engineering Research Institute (EERI) din SUA. Concursul 
constă în proiectarea și realizarea unei machete din lemn de 
balsa a unei clădiri de birouri care urmează a fi supusa unor 
cutremure pe o masa vibrantă.
Locul III - 2013 (Seattle)
Locul I   - 2014 (Alaska)
Locul I   -2015 (Boston)

Performanțe internaționale pentru 

studenții Facultății de Construcții

Oportunități de studiu la universități 

din lume

 Unul din marile beneficii de a fi stundent al Facultății 
de Construcții din Cluj-Napoca constă în oportunitatea de a 
studia pentru un semestru sau pentru un an la o 
universitate parteneră din lume. Facultatea de Construcții 
are încheiate acorduri de cooperare bilaterale cu peste 26 
de universităţi.
Studenţii participanţi ȋn program primesc bursă pe perioada 
mobilității în străinătate și nu trebuie să plătească taxe de 
şcolarizare universităţilor partenere, deoarece aceste taxe 
sunt incluse ȋn acordul de schimb.

,

Mesajul decanului

Admiterea se face pe baza concursului 
de dosare. 
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