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ĺn baza:

Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, art. 147(1);

Cartei Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, art. 100(h), art. 193(a);

OMECTS nr. 3223/2012, OMECTS nr. 3677/2012;

Regulamentului, în vigoare, de organizare •i funcţionare a Senatului Universităţii

Tehnice din Cluj-Napoca, art. 25(2) si (5), art. 27(1), art. 29(2), art. 30, art. 59(le);

Adresa nr. 117/20.03.2013 înaintată Senatului universitar sub semnătura rectoruiui

universităţii cu privire la “Metodoiogia privind recunoaterea perioadelor de studii

efectuate n străinătate", aprobate de Consiliul de Administraţie al Universităţii Tehnice

din Cluj-Napoca în edinţa din data de 19.03.2013;

Senatul universitar întrunit în sedinta ordinară în data de 27.03.2013

Hotărăte

Art. unic. Se aprobă “Metodologia privind recunoaterea perioadelor de

studii efectuate în străinătate", conform anexei.

Aviz Oficiu juridic,

JúřistDaniel STAN

‚ ....‚...

‘

Preedi nte,

Prof. u n iv. d r. i ng.

principal,

lng.Maria Liana FENEŞAN

.----‘

Str.C.Daicoviciu, nr.15, 400114 Cluj-Napoca, Românio
tel. +40-264-401200, secretariat tel. +40-264-202350, +40-264-202347. fax:+40-264-431583
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METODOLOGIE
privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezenta metodologie s-a întocmit în conformitate cu următoarele acte normative:

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 147 si 148;

• Ordinul MECTS nr. 3223/08.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a
perioadelor de studii efectuate în străinătate, publicat ]n Monitorul Oficial nr. 1 1 8 din 16
februarie 2012;

• Ordin privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute în străinătate care nu
corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România,
publicat în Monitorul Oficial al României Partea 1, Nr. 244/ 1 1 .IV.20 1 2;

• Grila de echivalare a notelor - Anexa 4

Capitolul II

RECUNOAŞTEREA PERIOADELOR DE STUDII EFECTUATE ÎN CADRUL IJNOR
MOBILITĂŢI NEREGLEMENTATE

Art. 2 ( 1) Procedura prevăzută în prezenta metodologie se aplică, prin intermediul centrului de
resurse de informare şi documentare, denumit în continuare CRID.

(2) Centrul de resurse de informare şi documentare este format din:
— Secretar şef pe universitate
— Referent Biroul de Relaţii Internaţionale (BRI)
— Cadre didactice desernnate de conducerea universităţii, reprezentând fiecare

facultate, dintre care se alege un preşedinte al comisiei CRID
— Secretar şef pe facultăti

Art. 3 (1) CR1D-ul are următoarele atribuţii în procedura de recunoaştere a perioadelor de studii:
A. Secretar — şef universitate
— monitorizează sistemul de gestiune al studenţilor;
— înaintează rectorului universităţii, spre aprobare, dispoziţia de înmatriculare a solicitantului

(Anexa 5) în anul universitar corespunzător;

B. Referent BRI
— introduce datele în sistemul de gestiune i actualizează baza de date cu studenţii care au

beneficiat de recunoaterea perioadelor de studii;
— ghidează studenţii solicitanţi în vederea respectării procedurii de recunoatere academică;
— preia dosarele conţinând cererile de recunoatere academică în vederea continuării studiilor

(Anexa 1) i alte acte solicitate conform procedurii;
— monitorizează evolutia dosarelor depuse; I V

/
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ura cu CNRED, membri CRID/facultăţi;
— e ecretarului ef pe universitate deciziile CRID/facultăţi referitoare la recunoateri1e

perioadelor de studii ale solicitanţilor;
— comunică în scris solicitantului decizia CRID/ facultăţi i CRID/universitate;
— preia contestaţiile solicitantului i păstrează legătura cu membri CRID/facultăţi în vederea

soluţionă.rii acestora.

C. Profesor evaluator/ facultate
— evaluează dosarele de recunoatere conform Metodologiei de Recunoatere Academică a

perioadelor de studii sau le înaintează spre evaluare cadrelor didactice de specialitate, după caz;
— propune spre aprobare conducerii universităţii o comisie formată din cadre didactice cu

expertiză în specializări diferite faţă de cele deţinute de membrii CRID, având următoarele
atribuţii:
‘ evaluarea dosarelor de recunoaştere;

comunicarea rezultatului evaluării;
‘ recomandarea, în urma evaluării, de înmatriculare a solicitantului în anul universitar

corespunzător sau de nerecunoaştere a studiilor efectuate anterior;
— propune recunoaterea perioadelor de studii efectuate în afara ţării în cazul în care nu se

constată diferenţe substanţiale;
— în cazul în care se constată diferenţe substanţiale între planurile de învăţământ (după cum sunt

acestea definite în procedură), propune adoptarea măsurilor compensatorii, conform
metodologiei;

— comunică rezultatul evaluării spre CRID/universitate;
— recomandă înmatricularea solicitantului în anul universitar corespunzător sau nerecunoasterea

studiilor efectuate anterior.
— stabileşte documentele suplimentare care pot fi solicitate faţă de cele prevăzute la art. 4;
— comunică secretarului-şef pe facultate şi universitate rezultatul evaluării.

D. Secretar sef/facultate
— păstrează legătura cu CRID/universitate;
— preia cererile de recunoatere de la CR1D/universitate i le redirecţionează profesorului

evaluator desemnat (CRID/facultate);
— facilitează demersul de recunoatere academică prin monitorizarea cererilor depuse în vederea

recunoaterii academice;
— oferă asistenţă profesorului evaluator desemnat în vederea recunoaterii perioadelor de studii.

Art. 4 Dosarul de recunoaştere conţine următoarele acte:

:. i
-—. .ľ,,

l —

i-.---.,

1. cererea de înscriere - formular tipizat care este disponibil pe site-ul http://bri.utcluj.ro -

Anexa 1;
copia legalizată a diplomei de bacalaureat obţinută în România sau, după caz, atestatul, emis
de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, de recunoaştere a
diplomei de acces în învăţământul superior obţinute în străinătate/scrisoarea de acceptare Ia
studii;
copia legalizată a diplomei de licenţă sau master obţinute în România sau, după caz,
atestatul, emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, de
recunoaştere a diplomei de acces Ia studii doctorale obţinute în străinătate/scrisoarea de
acceptare la studii;
documentul, apostilat sau supralegalizat, după caz, care atestă situaţia şcolară pentru anii de
studii absolviţi, care să conţină disciplinele, notele, numărul de credite/numărul de puncte şi

str. Memorandurnului nr.28, 4001 4 Cluj-Napoca, Rornânio
tel. +40-264-401200. fax -ł-40-264-592055, secretariot tel, +40+264-202209, fax +40-264-20228O
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numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină, emis de instituţia de
la care provine solicitantul, şi traducerea legalizată în limba romnă;

5. programele analitice pentru disciplinele studiate în instituţia de învăţământ superior de la
care provine solicitantul, după caz, şi traducerea legalizată în limba română;

6. certificatul de competenţă lingvistică pentru limba de predare şi de examinare;
7. copia legalizată a certificatului de naştere şi a actului de identitate sau a paşaportului şi, după

caz, traducerea legalizată în limba română;
8. copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de

studii nu coincide cu cel din actul de identitate, şi, după caz, traducerea legalizată;
9. declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare

a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al
universităţii de provenienţă.

Art. 5 ( 1) Dosarul de recunoaştere a perioadei de studii se depune de către solicitant la referentul
BRI:

Strada Memorandumului Nr. 28, 4001 14-RO
Cluj-Napoca, România
Tel: 0040-264-202594;
Fax: +40 264 591690;
E-mail: Int.Rel.Office@staff.utcluj .ro

(2) Referentul BRI verifică dacă dosarul cuprinde toate documentele prevăzute la art. 4.
(3) In cazul în care dosarul prezentat este incomplet, referentul BRI comunică solicitantului,

de urgenţă, electronic, actul/actele care nu a/au fost depus/depuse.
Art. 6 (1) Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere este de 10 zile lucrătoare de

la data depunerii dosarului complet, în conformitate cu metodologia de admitere la studii adoptată
la nivelul fiecărei universităţi. Acest termen se poate prelungi în cazurile în care este necesară
verificarea autenticităţii documentelor şcolare şi a statutului universităţii emitente, solicitantul fiind
informat în scris cu privire Ia motivele nesoluţionării în termenul legal.

(2) Referentul BRI păstrează constant legătura cu secretarul-şef al universităţii şi cu
secretariatul facultăţii în vederea soluţionării solicitării de echivalare a perioadelor de studii.

(3) Contestaţiile la deciziile de recunoaştere pot fi depuse la referentul BRI responsabil, în
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confirmării în scris (prin poştă sau prin e-mail) a
primirii deciziei de recunoaştere.

(4) Secretarul-şef convoacă, în termen de două zile lucrătoare, comisia de contestaţii,
formată din 3 cadre didactice de specialitate, desemnate conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c),
altele decât cadrele didactice care au evaluat iniţial dosarul, având calificări şi competenţe
profesionale în domeniul fundamental de ştiinţe căruia i se circumscrie specializarea ce face
obiectul recunoaşterii.

(4) Contestaţia se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data convocării comisiei
de contestaţii.
Art. 7 Evaluarea de către CRJD sau de către comisiile de specialitate, după caz, a documentelor
şcolare şi a actelor de studii în vederea recunoaşterii se realizează prin parcurgerea următoarelor
etape:

1. verificarea statutului programului de studii şi al instituţiei de învăţământ superior care a emis
documentele şcolare şi actele de studii supuse recunoaşterii, precum şi a nivelului
programului de studii urmat în cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior. În cazul
în care instituţia de învăţământ superior emitentă nu este recunoscută/acreditată în statul de
origine, actele de studii depuse de solicitant nu se recunosc;

D'7:ţ1
...

i t1
.-
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către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplome]or (CNRED),
ormat electronic, pentru verificare, a documentelor şcolare depuse în dosar, în cazul în

care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii acestora;
3. analizarea următoarelor elemente:

numărul de credite de studiu transferabile şi acumulabile - ECTS sau punctele obţinute
în cadrul studiilor efectuate la instituţia de învăţământ superior de la care provine
solicitantul;
rezultatele obţinute pe parcursul şcolarităţii efectuate anterior, evidenţiate prin diferite
sisteme de evaluare/notare. In acest scop se va efectua conversia mediilor obţinute cu
ajutorul grilei de echivalare a notelor — Anexa 4.

‘ curriculum-ul parcurs în cadrul instituţiei de învăţământ superior de la care provine
solicitantul;

‘ rezultatele examenelor şi referatelor ştiinţifice susţinute în cadrul studiilor doctorale
efectuate în străinătate;
lista articolelor şi lucrărilor publicate în cadrul studiilor doctorale efectuate în străinătate.

Art. 8 (1) În urma evaluării menţionate la art. 7, membri CRID sau ai comisiilor de specialitate,
după caz, pronunţă una dintre următoarele soluţii:

a) recunoaşterea automată, în cazul în care nu se constată diferenţe substanţiale în ceea ce
priveşte elementele menţionate mai sus şi solicitantului i se poate echivala numărul miriim
de credite de studiu necesar înmatriculării în anul universitar în curs, prevăzut în
regulamentul instituţiei de învăţământ superior;

b) susţinerea de măsuri compensatorii, respectiv examenele de diferenţă, în cazul în care se
constată diferenţe substanţiale, care trebuie susţinute în vederea înscrierii solicitantului în
anul de studiu corespunzător.
(2) Diferenţele substanţiale menţionate la alin. (1) lit. b) constau în:

a) numărul insuficient de credite/puncte de studiu transferabile necesare înmatriculării în anul
de studiu corespunzător pe care 1-ar fi urmat şi la instituţia de învăţământ superior de
provenienţă;

b) numărul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul instituţiei de
învăţământ superior de la care provine, raportat la numărul celor din planul de învăţământ al
instituţiei la care solicită înscrierea;

c) nepromovarea examenelor necesare, după caz, pentru continuarea studiilor doctorale;
d) numărul insuficient de referate sau rezultate ştiinţifice, articole, lucrări publicate în cadrul

studiilor doctorale efectuate în străinătate.
(3) De la data comunicării, prin poştă şi poşta electronică, a deciziei de susţinere a

examenelor de diferenţă, solicitantul trebuie să declare în scris, în termen de două zile lucrătoare,
acordul său cu privire la susţinerea examenelor de diferenţă.

(4) Atât examenele susţinute la instituţia de învăţământ superior de provenienţă şi
recunoscute, cât şi examenele susţinute ca măsuri compensatorii sunt consemnate într-un proces
verbal - Anexa 3.

(5) Susţinerea examenelor de diferenţă ca măsuri compensatorii se realizează în
j conformitate cu dispoziţiile din regulamentul universităţii privind perioada de susţinere a

‘—. ‚ examenelor respectlv a restantelor, reexaminănlor şi achitarea taxei corespunzătoare, stabilite la
nivelul UTCN.

j Art. 9 Perioadele de studii efectuate anterior mobilităţii externe, în cadrul unor programe de studii
; din România neacreditate sau neautorizate să funcţioneze provizoriu, sunt recunoscute, după

sustinerea examenelor de selectie, cu respectarea normelor legale în vigoare
i Art. 1O Suplimentul la diploma de Iicenţă şi la diploma de master se completează, în urma

recunoaşterii perioadei de studii efectuate în străinătate, la secţiunea a 5-a “Informaţii
suplimentare", cu următoarele: anii de studii echivalaţi, instituţia de învăţământ superior de

str. Mernorandurnului nr28, 4001 14 Cluj-Napoca, Rornânia
tel. +40-264401200, fax +40-264592055. secretariat tel. +40+264-202209, fox -i40-264-202280..
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provenienţă, menţiunea privind susţinerea examenelor de diferenţă sau a exa
după caz, precum şi documentul eliberat de către Ministerul Educaţiei Naţionale obarea
continuării studiilor.
Art. 11 Pentru recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor
Erasmus se va consulta „Procedura pentru recunoaşterea academică" a Biroului de Programe
Comunitare din cadrul UTCN.

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE

Art. 17. Perioadele de studii efectuate în baza unor acorduri încheiate între instituţii de învăţământ
superior acreditate din România şi instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate sau a
unor programe internaţionale, cu excepţia perioadelor de studii ori de plasament efectuate în cadrul
mobilităţilor Erasmus, se recunosc de către universităţi în conformitate cu prevederile respectivelor
acorduri sau programe de mobilităţi.

Art. 18. Recunoaşterea studiilor efectuate într-un alt stat membru contribuie la facilitarea integrării
pe piaţa muncii a studenţilor români, comunitari sau din alte state terţe şi Ia ocuparea locurilor de
muncă cu persoane înalt calificate care şi-au efectuat formarea atât într-un alt stat, cât şi, ulterior, în
România.
Art. 19. Centrul de resurse de informare şi documentare se va adresa cetăţenilor din statele membre
ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor din statele terţe, precum şi
cetăţenilor români, care au studiat şiisau vor studia într-unul din aceste state şi vor dori să îşi
continue studiile la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.
Art. 20. In ceea ce priveşte accesul la serviciile CRJD, nu va exista nici o discriminare în funcţie de
naţionalitate, cetăţenie, religie, studii, vârstă, sex, apartenenţă socială sau politică. De asemenea, nu
vor exista restricţii în funcţie de numărul de studenţi.

Art. 21. Prezenta Metodologie va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe site-ul
universităţii.

‚> l -
LJ l

tr. Memorandumului nr.28, 4001 14 Cluj-Napoca, Romônia
feI. +40-264-401200, fax +40-264-592055. secreţariel tel +40+264-202209. fax -i-40-264-202280________
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stradă şi număr

telefon

1lE1 NA1YONALE

I — Educaţie

A) Învăţământul secundar

Denumirea şi adresa şcolii secundare

_____________

Data admiterii

_________________

Data finalizării

Tipul certificatului eliberat

_____________________

B) Învăţământul superior

Numele şi adresa universităţii / colegiului

Data admiterii

____________________

Tipul certiftcatului eliberat

_____________

Data finalizării

II — Solicit înscrierea la studii în Româuia

Denumirea universităţiiifacultăţii

Nivelul de studii: Studii de licenţălmasterat/doctorat

Programul de studii

____________________________________________
__________

III — Declaraţia solicitantului

Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria mea răspundere.

str. Mernorandurnului nr.28, 11001 14 Cluj-Nopoca, Rorrtânia
tel. +40-264-401200, fox +40-264-592055, secretortat tel. +40+264-202209, fax ÷40-264-202280

______

http: //www.utcluj.ro/
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AVizCRID/Facultate -

- .k AvizCRID/Rectorat

Nr.reg:

Cerere pentru recunoaştere în vederea continuării studiilor

Date personale

1) Nume

________________________

Prenume

_______________________________

2) Nume purtate anterior -

3) Locul şi data naşterii: ţara

_________________

localitatea

__________________

data

_____________________

4) Prenumele părinţilor: tata

______________

mama

_______________________

5) CliPaşaport: Serie NT

__________________

CNP:

__________________

6) Sexul: o

_____________

‘7) Cetăţenia (cetăţeniile) actuale

______________

cetăţenii anterioare

____________________________________

8) Domiciulul permanent actual: ţara

_______________________

localitatea

______________________________

9) Email,

LJ
--

----

—..

U

Aitul de studiu__________

Data

______________________

Semnătura

Înmatriculat Ja

Număr de înregistrare UTCN / an studii
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Anexa 2

Fişă de echivalare a disciplinelor şi cumularea creditelor din planul de învăţământ

a candidatului

UmversitateaTehrncădinckuNapoca - Umversitatea — - -

Facultatea : Facultatea

pnidtudiu

Nr. Denumirea Nota Nr.Credite Nr.crt Denumirea Nota Nota Nr. credite

crt. disciplinei ; disciplinei specifică ECTS

__.____j__. --.-#.-.—.————--—- -

i' -

—-- .-——. - . . _——-_—-—--.--—

Total credite obţinute

Examene de diferentă

2

Pentru disciplinele recunoscute prin aceasta fişă, notele şi creditele aferente se consemnează direct în registrul matricol
de către secretariatul facultăţii.

Examenele de diferenţă stabilite prin această fişă sunt asimilate examenelor restante, aferente disciplinelor
nepromovate, discipline pentru care studentul reface activitatea şi va plăti taxa de refacere a disciplinei conform
statutului său de student (taxă în lei sau în valută).

Comisia de specialitate pentru recunoaşterea şi echivalarea perioadei de studii propune înmatricularea în anul
de studiu, în anul universitar l

Comisia de specialitate:

1. Membru CRID Facultatea de
2. Profesor corisultant CRID
3. Profesor consultant CRID

Decan

Secretar facultate

-

J J;j; ) c
7jj i/NH;

Memorondumului nr.28, 400114 Cluj-Nopoco. Romônio

_____
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Proces verbal

Subsemnatul

_____________‚

în calitate de membru CRID al UTCN la Facultatea de

_______________________________

am analizat dosarul a dlui/drei

conţinând Cerere pentru recunoaştere în vederea admiterii la

studii şi documentele ataşate acesteia. În baza documentelor, şi a Fişei de echivalare a disciplinelor

ataşată, recomand înmatricularea dlui/drei

________________________________

în anul de

studii______ în anul universitar l

Alte observaţii

Membru CRID, Facultatea de

-:

str. Mernorandurnului nr.28, 4001 14 CIu)-Nopoca, Rorriânia
tei. +40-264-401200. fax +40-264-592055. secretaria tel. +40+264-202209. fax +40-264-202280
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UNIVERSITATEA TEHNICÁ
DIN CLUJ-NAPOCA

GRILĂ DE ECHIVALARE A NOTELOR
(conform Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate

publicată în Monitorul Oficiai al României, Partea l, Nr. l 18/16.02.2012)

România 1-4 5 6 7 8 9 l0
Scala ECTS FX, F, Fail E, Sufficient D, Satisfactory C, Good C, Good B, Very good A, Excellent
Austria 5 - 4 - 3 2
Albania 1-4 5 6 7 8 9 lO

52 4
MHOO 6Bulgaria

Cna6 CpeReH - - o6p OTnweH
1OEbP

Belgia 7, 8, 9 1O 11 12 13, 14 15, 16, 17 18, 19, 20
RP. Chineză O - 59.99 60 - 69.99 70-74.99 75 - 79.99 80 - 84.99 85 - 89.99 90-100
Danemarca O, 3, 5 6 7 8 9 1 O 1 1, 1 3
Confederaţia

< 3,5 - 3,99 4,0-4,49 4,5 - 4,99 5,0 - 5,49 5,5 5,51 - 6,0Elveţiană
Finlanda 1 1 Y2 2 2Y2 3

Assezbien Assezbienlnsuffisant Passable Passable Bien TrěsbienFranţa
(<10) (10-10,49) (10,5-10,99) (11,0- (11,5-

(12,5-14,49) (14,5-20,0)11,49) 12,49)
R. F.

>4,01 4,00-3,51 3,5-3,01 3,00-2,51 2,50-2,01 2,00-1,51 1,50-1,00Germania
R. Elenă 2, 3, 4 5 6 7 8,9 1O
lordania 0-49.99 50 - 50.99 51 - 59.99 60-69.99 70 - 79.99 80 - 89.99 90-100

lrlanda
cz25% 25%-39% 40%-44% 55%-69% 70%-84% 85%-100%45% - 54%Faíl Pass 3rd pass 2nd/ll 2nd /l l

lslanda Fail 5 6 7 8 9, 1O
ltalia 17 18, 19 20-22 23-24 25-26 27, 28 29, 30, 30+
Marea 0 - 39% 40 - 49% (3 rd 55 - 59% 55 - 59% 65 - 69% 70- 1 0O%50 - 54% (2ii)Britanie (Fail) (2ii) (2ii) (Upper 2i) (First)
Norvegia 6-4.1 4-3.5 3.5-3 2.9 - 2.4 2.3-2 1 .9-1 .2 1 .1 - 1 .0
Olanda 1 —4 5 6 - 7 8 9,10
Polonia <3,00 3,00 3,01 - 3,49 - 3,50-3,99 4,00 - 4,49 4,50 - 5,00
Portugalia 1—9 1O 11,12 13 14,15 16,17 18,19,20
Slovacia 5 - 4 - 3 2
Slovenia 1-5.9 6 6.1-6.9 7-7.5 7.6 - 7.9 8-9.9 1O

8,5-9,49 9,5-10
< 5 5,0 - 5,49 5,5 - 6,49 6,5 - 7,49 7,5 - 8,49

Sobresaliente Matricula deSpania
Suspenso Aprobado Aprobado Notable Notable

Excellent Honor
Statele Unite E - F/O - 59 D/60 - 65 - /66 - 72 C/73 - 79 B/80 - 86 A - /87 - 93 N94 - 1 00ale Americii

1 ‚0O-1 ‚99 2,00 - 2,50 2,51 - 3,50 4,51 - 5,003,51 -4,5OjoUngaria
Elegtelen - Elegseges - kôzepes jelcs, kivalo
1 —4

6,5 - 6,99 7,00-7,99 9,0-10,0 PekTurcia Noksan/Pek 4,5-4,99 5,00 - 6,49 Orta
Orta Lyi 7,00-7,99 Lyi

IyNoksan

‘—. ‚— i. ; —

“
‚;
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Ćŕĺ/cj1I
UNIVERSITATEA TEHNICÄ

DIN CLUJ-NAPOCA

Nr........../

În baza următoarelor:

DISPOZIŢIE DE ÎNMATRICULARE

1. Cererea pentru recunoaştere în vederea admiterii la studii

Nr /

2. Propunerea CRID - Facultatea de ‚ prin

Procesul Verbal Nr /

aprobate în edinţa de Consiliu de Administraţie din data de

Rectoratul Universităţii Tehnice din Cluj -Napoca

DISPUNE

Înmatricularea în anul în anul universitar

‚ la Facultatea de ‚ a

drei/dlui

Rector,

Prof. dr. ing. Aurel Vlaicu

cr

str. Memorandumului nr28, 4OO14 Cluj-Napoca, Romônia
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