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Facultatea de Inginerie 

tehnologică şi 

management industrial

Inginerie și management Inginerie economică industrială
Concurs pe bază de dosar:                                  

- 100 % Media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la examenul de bacalaureat:

1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere

2. A doua notă selectată de către candidat, la înscriere

3. A treia notă selectată de către candidat, la înscriere 

4. Nota la matematică de la exemenul de bacalaureat

5
Facultatea de Silvicultură 

şi exploatări forestiere
Silvicultură Cinegetică

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obţinută în cadrul examenului de 

bacalaureat la una dintre disciplinele 

1. Matematică 

2. Biologie

3. Fizică

4. Limba şi Literatura Română – proba scrisă, în ordinea precizată

10
Facultatea de Matematică 

și informatică
Informatică Informatică

Concurs pe bază de dosar:

- 50% Media examenului de bacalaureat

- 50% Nota de la examenul de bacalaureat la Matematică sau Informatică, la alegerea candidaților

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) aleasă pentru calculul mediei 

de admitere

2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă pentru 

calculul mediei de admitere*

3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat, în ordinea prioritară:

a. matematică informatică

b. matematică științele naturii

c. matematică tehnologic

d. matematică pedagogic

*Dacă la examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se 

acordă nota 0

Marketing Marketing

Administrarea afacerilor Economia comerțului turismului și serviciilor

Management Management

Economie si afaceri internaționale Afaceri internaționale

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune

Psihologie Psihologie
Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
*)

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

*)
 Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (notată cu admis/respins)

16 Facultatea de Litere Limbă şi literatură
Limba şi literatura română  - O Limbă şi literatură modernă 

(engleză, franceză)
**)

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

**)
 Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii 

ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică) 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura 

română

2. Media anilor de studiu din liceu la limba străină

3. Media generală a anilor de studiu din liceu

NOTĂ:

La concursul de admitere (proba scrisă/orală/interviu/portofoliu), candidații trebuie să obțină minimum nota 5.

La facultățile la care concursul de admitere se desfășoară pe bază de probe/ teste/ interviu, prezența este obligatorie. Absența la cel puțin una dintre acestea atrage după sine eliminarea candidatului din concursul de admitere.
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Facultatea de Științe 

economice și 

administrarea afacerilor

Concurs pe bază de dosar, 

- 100 % Media examenului de bacalaureat; 

La medii egale departajarea se face  în funcție de:

1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică – examen scris;.

2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba română – examen scris.

3. Media de la Bacalaureat obținută la proba

la alegere a profilului şi specializării – E) d)
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Facultatea de Psihologie și 

științele educației

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Nota obținută la Limba și literatura română, proba Ea) - proba scrisă

2. Nota obținută la proba obligatorie a profilului, proba Ec)

3. Nota obținută la disciplina la alegere a profilului și specializării, proba Ed)

Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egaleProgramul de studii universitare (limba de predare)
Nr. ordine 

facultate
Facultatea Domeniul 


