
Colegiul Terțiar Nonuniversitar  

„Eftimie Murgu” Reșița 
 

Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița este o 
structură a Universității Babeș-Bolyai - Centrul Universitar al UBB 
din Reșița, în cadrul căreia se organizează școlarizare la programele 
de studii de nivel terțiar nonuniversitar (școală postliceală - nivel 5 
conform HG nr. 918 / 2013, coroborată cu HG nr. 866 / 2008). 
 

Contact: 
Colegiul Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa 
Piaţa Traian Vuia , nr. 1-4, 320085, Reşiţa. 
Caraş- Severin, România 
Tel.:+40- 730 583011; e-mail: colegiu.resita@ubbcluj.ro 
 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița 
este disponibilă la adresa 
https://resita.extensii.ubbcluj.ro/structuri/colegiul-eftimie-murgu/  

 

Calendarul admiterii pentru anul 2022-2023  
Sesiunea de vară, iulie 2022 

11.07.2022 - 22.07.2022 - Înscrierea candidaților. În data de 22 iulie, 

înscrierile se pot face doar până la ora 16:00 

22.07.2022, ora 18:00 - Afișarea rezultatelor inițiale din sesiunea de 

vară  

23.07.2022 - Depunerea online a contestațiilor 

25.07.2022 - Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după 

contestaţii 

26.07.2022 - 27.07.2022 - Confirmarea locurilor candidaților admiși. În 

data de 27 iulie 2022, confirmările se pot face doar până la ora 16:00 

28.07.2022 - Afișarea rezultatelor finale din sesiunea de vară 

 

Sesiunea de toamnă, august-septembrie 2022 

29.08.2022 - 31.08.2022 - Înscrierea candidaților (numai pe locurile 

rămase neocupate). În data de 31 august, înscrierile se pot face doar 

până la ora 16:00 

31.08.2022, ora 18:00 - Afișarea rezultatelor inițiale din sesiunea de 

toamnă 

01.09.2022 - Depunerea contestațiilor (până la ora 16:00) 

01.09.2022, ora 17:00 - Soluționarea contestațiilor și afișarea 

rezultatelor după contestaţii 

02.09.2022 - Confirmarea locurilor candidaților admiși, până la ora 16:00 

02.09.2022, ora 17:00 - Afișarea rezultatelor finale din sesiunea de 

toamnă 

Educaţie, Performanţă, 

Angajabilitate 

Pentru anul şcolar 2022-2023, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, prin Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu”, 
structură a Centrului Universitar UBB din Reșița, organizează 
admitere la programul de învățământ terțiar nonuniversitar (școală 
postliceală) Tehnician Operator Mașini Unelte cu Comandă 
Numerică, cu durata de școlarizare de 1 an. 

Calificare 
profesională 

Număr de 
locuri 

Profilul/ 
Domeniul 

Durata 
studiilor 

Nivel de învăţământ 

Tehnician 
operator mașini cu 

comandă 
numerică 

28*) Mecanică 1 an 
Postliceal / nivel 5 

conform HG  
nr. 918 / 2013) 

*)  toate locurile sunt fără taxă 

Disciplinele studiate: 
 
M1. Comunicare profesională în limba modernă: 124 ore curs; 
M2. Comunicare profesională: 31 ore curs + 31 ore laborator;  
M3. Managementul calităţii: 31 ore curs + 31 ore laborator;  
M4. Managementul proiectelor: 62 ore curs + 62 ore laborator; 
M5. Utilizarea tehnicii de calcul: 31 ore curs + 31 ore laborator; 
M6. Legislaţia şi protecţia muncii. Norme PSI: 31 ore curs + 31 ore 
laborator;  
M7. Legislaţia şi protecţia mediului: 31 ore curs + 31 ore laborator; 
M8. Managementul producţiei pe MUCN: 31 ore curs + 31 ore 
laborator + 60 ore practică;  
M9. Metode de control al sculelor: 31 ore curs + 31 ore laborator;  
M10. Ergonomia maşinilor-unelte: 31 ore curs + 31 ore laborator;  
M11. Programarea MUCN: 31 ore curs + 93 ore laborator;  
M12. Flexibilitatea sistemelor de fabricaţie: 31 ore curs + 31 ore 
laborator;  
M13. Dispozitive de fixare pe MUCN: 31 ore curs + 31 ore laborator;  
M14. Erori de măsurare şi prelucrare: 31 ore curs + 31 ore laborator+ 
60 ore practică.  
 
Orele de instruire practică se vor efectua comasat câte 2 săptămâni 
în semestrul I și în semestrul II. 
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De ce? 

 program de studii de mare actualitate, parcurs pe durata a 2 
semestre (1 an); 

 mediu academic multicultural, într-un campus universitar 
pitoresc; 

 

 

 o echipă de cadre didactice active, cu competențe la cel mai 
înalt nivel; 

 dotare și material didactic de ultimă generație, spații didactice 
de top; 

   

 bibliotecă modernă, complet informatizată, cu un fond de 
carte impresionant; 

  

  

 computere și echipamente IT performante; 

  

 posibilitate de cazare în cămin; 

  

 cantină; 

  

 posibilitate de face practica și de a fi ulterior angajați la companii 
de top 

 
 

  

 

 

 

Pentru cine? 

 

 Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul 
Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița 
absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de 
bacalaureat. 

 Sunt scoase la concurs 28 de locuri, toate în regim fără 
taxă  

 Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul 
postliceal se face pe baza următoarelor documente: 

a) cerere de înscriere (Anexa 3 la metodologia de 
admitere); 
b) certificat de naștere, carte de identitate și, în cazul 
schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii 
certificate "conform cu originalul" de către un membru al 
comisiei de admitere; 
c) diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire 
a liceului, după caz; 
d) foaie matricolă pentru toți anii de liceu (de la clasa a 
IX-a la clasa a - XII-a/a XIII-a); 
e) adeverință medicală eliberată de către medicul de 
familie al candidatului, din care să rezulte că este 
sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe 
care dorește să o dobândească; 
f) declarația de consimțământ privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal (Anexa 4 la prezenta 
metodologie);  
g) trei fotografii color actuale ale candidatului, tip 3×4 
pe hârtie fotografică mată; 
h) dovada apartenenței la un grup vulnerabil (dacă este 
cazul): candidați maturi, candidați cu domiciliul în mediul 
rural, candidați cu domiciliul în oraș sub 10.000 de 
locuitori, candidați care provin din centre de plasament / 
orfani de unul sau de ambii părinți (sub 26 de ani),  
candidați cu dizabilități, candidați de etnie rromă, 
candidați de alte etnii (altele decât română și rromă). 

 


