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0 1 2 3 5 6

Autovehicule rutiere

Autovehicule rutiere (în limba engleză)
**)

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică (în limba engleză)
**)

Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului

Inginerie aerospațială Construcţii aerospațiale

Tehnologia construcțiilor de mașini

Sisteme de producţie digitale

Ingineria și managementul calității

Inginerie economică industrială

Ingineria și managementul afacerilor

Ingineria sudării

Ingineria securităţii în industrie

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor / Ingineria biomaterialelor

Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic

Calculatoare

Tehnologia informaţiei

Electrotehnică

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)
**)

Inginerie electronică,  telecomunicații și 

tehnologii informaționale

Electronică aplicată / 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată

Mecatronică și robotică Robotică

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru

Inginerie şi management în agricultură 

șicdezvoltare rurală
Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism

Inginerie si management Inginerie si management in industria turismului

Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare Controlul si expertiza produselor alimentare

Inginerie mecanică Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara

Design industrial

Design industrial (în limba engleză)
**)

Inginerie sistemelor de energii regenerabile

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Inginerie mecanică Ingineria designului de produs (în limba engleză)
**)

Mecatronică și robotică Mecatronică

Optometrie

Inginerie medicală

Condiţii de admitereFacultatea Domeniul Programul de studii universitare (limba de predare)

Științe inginerești aplicate

8
Facultatea de Alimentaţie 

şi turism

Concurs pe bază de dosar:

100 % Media examenului de la bacalaureat 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la proba obligatorie a profilului de la examenul de bacalaureat (EC)

2. Nota obţinută la  proba la alegere a profilului de la examenul de bacalaureat (Ed)

3. Nota obţinută la proba obligatorie de la examenul de bacalaureat (Ea)

9
Facultatea de Design de 

produs și mediu

Inginerie industrială

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

**)
Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență

lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

La medii egale, departajarea se face pe baza notelor obținute de către candidat la probele 

scrise susținute la examenul de bacalaureat, în următoarea ordine:

1. Prima nota selectată de către candidat, la înscriere

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

3. Media anilor de studii din liceu

Ingineria instalatiilor Instalaţii pentru construcţii

Nr. ordine 

facultate
Criterii de departajare la medii egale

7 Facultatea de Constructii

Inginerie civila Concurs pe bază de dosar:

- 50 % Media examenului de bacalaureat

- 50 % Nota la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului ( Ec)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media examenului de bacalaureat            

2. Nota obţinută de canditat la proba obligatorie a examenului de bacalaureat - proba Ea

Inginerie și management

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Ingineria autovehiculelor Concurs pe bază de dosar:

- 60 % Media examenului de bacalaureat

- 40 % Nota la examenul de bacalaureat la Matematică sau Fizică, la alegere

**)
Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență

lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat, la disciplina aleasă la calculul mediei de 

admitere, dintre: Matematică sau Fizică

2. Media examenului de bacalaureat

3. O nota la alegere din probele de la bacalaureat, alta decât cea care s-a folosit la criteriul 1

2

Facultatea de Inginerie 

tehnologică și 

management industrial

Inginerie mecanică

Inginerie industrială Concurs pe bază de dosar:                                  

100 % Media la examenul 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 examenul de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota de la una din probele din cadrul 

examenului de bacalaureat, în ordinea:

• Matematică, Fizică, Economie, Chimie, Informatică (TIC)
3

Facultatea de Ştiinţa şi 

ingineria materialelor

Inginerie industrială

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

Inginerie electrică
La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota la matematica* obtinuta la examenul de bacalaureat

2. Nota la proba la alegere a profilului si specializării obtinuta la examenul de bacalaureat                                 

* Se va considera nota la bacalaureat la disciplina Fizica in cazul in care candidatul nu a 

sustinut examen la disciplina Matematica.

4

Facultatea de Inginerie 

electrică și știința 

calculatoarelor

Calculatoare și tehnologia informației

Concurs pe bază de dosar:

- 40 % Media examenului de bacalaureat

- 60 % Nota la examenul de bacalaureat la Matematică 

**)
Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență

lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

5
Facultatea de Silvicultură 

şi exploatări forestiere

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 Matematică, Biologie, Fizică, Limba şi Literatura Română – 

proba scrisă, în ordinea precizată.

Ingineria şi designul produselor finite din lemn (în limba 

engleză)
**)

6
Facultatea de Ingineria 

lemnului
Inginerie forestieră

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

**)
Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență

lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la limba si literatura română (proba Ea) - proba scrisă

2. Nota obţinută la proba obligatorie a profilului (proba Ec) - proba scrisă

3. Nota obţinută la proba la alegere a profilului și specializării (proba Ed) - proba scrisă

Silvicultură Silvicultură / Exploatări forestiere / Cinegetică

Ingineria prelucrării lemnului / Ingineria şi designul produselor 

finite din lemn

Construcţii civile,industriale şi agricole/Căi ferate drumuri şi 

poduri
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Matematică Matematică informatică

Informatică

Informatică aplicată

Informatică aplicată (în limba germană) 
**)

Concurs pe bază de dosar:

- 100% Media de la examenul bacalaureat

**)
Test eliminatoriu de limba germană (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență

lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Cea mai mare dintre notele la disciplinele Matematică și Informatică obținute la examenul de 

bacalaureat*

2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă la 1*

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

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Admistrarea afacerilor  (în limba engleză)
**)

Management Management

Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale

Finanțe  Finanțe și bănci

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune

Cibernetică,statistică și informatică economică Informatică economică

Psihologie Psihologie
Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
*)

Psihopedagogie specială 
*)

Educație fizică și sportivă

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la P1 (Testarea capacității motrice generale)

2. Nota obţinută la P2 (Testarea capacității motrice specifice)

3. Media examenului de bacalaureat               

Sport și performanță motrică

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la P2 (Testarea capacității motrice specifice)

2. Nota obţinută la P1 (Testarea capacității motrice generale)

3. Media examenului de bacalaureat                 

Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială

Vizita medicală - probă eliminatorie (notată cu admis / respins)

Concurs de admitere:

- 80% proba teoretică (Proba 1 - Test grilă Biologie (clasa a XI-a))

- 20% media examenului de bacalaureat

Toate probele sunt obligatorii

Formula de calcul a mediei finale (Mf) este următoarea: Mf = 0,8 X P1 + Mbac x 0,2

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la P1 (Test grilă)                  

2. 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)

Concurs de admitere:

Probe practice:

- 50% Media Probei I eliminatorie - Recital instrumental

- 25% Media Probei II  - Tehincă instrumentală şi Citire la prima vedere

- 25%  Media Probei III - Teoria Muzicii, Sofegiu, Dicteu muzical

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la Proba I Eliminatorie - Recital instrumental

2. Nota obţinută la Proba de  Tehnică instrumentală si citire la prima vedere

3. Media obţinută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical

12

Informatică

10
Facultatea de Matematică 

și informatică

Concurs pe bază de dosar:

- 50% Media de la examenul 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

Administrarea afacerilor

11

Facultatea de Științe 

economice și 

administrarea afacerilor 

Marketing Marketing

Concurs pe bază de dosar, media de admitere fiind formată din media examenului de Bacalaureat,

ponderată cu un coeficient, după cum urmează:

1) coeficient = 1, pentru absolvenții care au susținut proba de matematică la examenul de

Bacalaureat

2) coeficient = 0,9 pentru absolvenții care nu au susținut proba de matematică la examenul de

Bacalaureat

**)
Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență

lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

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)Științe ale educației

13
Facultatea de Educație 

fizică și sporturi montane

Educație fizică și sport 

Vizita medicală - probă eliminatorie (notată cu admis / respins)

Concurs de admitere:

- 70% proba practică și teoretică (Proba 1 - Testarea capacităţii motrice generale 50% Proba 2 -

Testarea capacităţii motrice specifice 50%)

- 30% media examenului de bacalaureat

Toate probele sunt obligatorii

Formula de calcul a mediei finale (Mf) este următoarea: Mf = 0,7(P1 x 0,5 + P2 x 0,5) + Mbac x 0,3      

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

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

Concurs de admitere:

Probe practice:

- 40% Nota Probei I eliminatorie - Proba de interpretare vocală/instrumentală

- 60 % Nota Probei II  - Teoria muzicii-Solfegiu;

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la Proba de interpretare vocală/instrumentală 

2. Nota obținută la Proba de Teoria muzicii-Solfegiu

3. Media obţinută la bacalaureat

Interpretare Muzicală - Canto

Concurs de admitere:

Probe practice:

- 50% Media Probei I eliminatorie - Tehnică vocală

- 25 % Nota Probei II -  Proba de Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical. 

- 25 % Nota Probei III -  Proba de interpretare artistică. 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la Proba I Eliminatorie - Tehnică vocală

2. Nota obţinută la Proba II  - Interpretare artistică

3. Media obţinută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical

14 Facultatea de Muzică

Interpretare Muzicală - Instrumente

Muzică

Muzică
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Asistență medicală generală

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Laborator clinic

Limba şi literatura română  - O Limbă şi literatură modernă 

(engleză, franceză, germană) 
***)

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatura modernă 

(franceză, germană) / Limbă şi literatură română 
***)

Limba şi literatura chineză – Limba și literatura română / O 

limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană) 
***) 

Limbi moderne aplicate (franceză-engleză)
 ***) 1)

Limbi moderne aplicate (germană-engleză) 
***) 1)

Studii culturale Studii americane (în limba engleză) 
**)

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

**)
Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență

lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEN.)

Sociologie

Resurse umane

Comunicare și relații publice

Media digitală

Asistență socială Asistență Socială

Observatie:

NOTĂ:

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

15 Facultatea de Medicină

Sănătate
 1)

Medicină

Concurs de admitere:

- 100% concurs pe bază de test grilă din Biologie (clasa a XI-a) şi Chimie organică (clasa a X-a şi a

XI-a)

Sănătate 
2)

16 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

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 

17 Facultatea de Drept Drept Drept
Concurs pe bază de dosar:

100 % Media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:

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

română

2. Nota obtinută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului

3. Media generală a anilor de studiu din liceu

Sociologie

18
Facultatea de Sociologie și 

comunicare

Concurs pe bază de dosar:

- 60 % Nota obținută la examenul de bacalaureat, la proba scrisă la Limba și literatura română

- 40 % Nota probei scrise la examenul de bacalaureat la una dintre următoarele discipline:

Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Logică și argumentare, Geografie, Biologie,

Anatomie, Matematică, Fizică, Chimie sau Informatică, la alegere.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NOTĂ: Pentru candidații români de pretutindeni care au absolvit liceul în străinatate și nu au dat

examen la Limba și literatura română, nota pentru acest acest criteriu va fi înlocuită cu media

obținută la examenul de bacalaureat.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media obţinută la examenul de bacalaureat

2. Nota obținută la examenului de bacalaureat, la proba scrisă la Limba și literatura română

3. Nota obținută la bacalaureat la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere

                1) Universitate urmează procedura de fuzionare a celor două programe, noul program urmând să se numească Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană)

Științe ale comunicării

Limbi moderne aplicate

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

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

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

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Punctajul obţinut la grilele de Biologie

2. Media examenului de bacalaureat               

3. Media aritmetică a mediilor din anii de liceu

Concurs de admitere:

- Test grilă din Biologie (clasa a XI-a) = 60% din cuantumul mediei

- Media examenului de bacalaureat = 40% din cuantumul mediei.

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Punctajul obţinut la testul grilă                             

2. Media aritmetică a mediilor din anii de liceu

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.


