
 

                 

                Probele de concurs, criteriile de selecție  

               și calculul mediei generale de admitere  

              la studii universitare de licență 
 

Facultatea 
Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de 

licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

Facultatea 

de Științe, 

Educație 

Fizică şi 

Informatică 

Biologie Biologie 
Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere  

Chimie 
Chimie Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 
Chimie medicală 

Știința 

mediului 

Ecologie şi protecţia 

mediului 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere  

Inginerie 

energetică 

Energetică și 

tehnologii nucleare 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

Ingineria 

mediului 
Ingineria mediului 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere  

Horticultură Horticultură 
Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

Educaţie fizică 

şi sport 

Educaţie fizică şi 

sportivă 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 25% - media examenului de bacalaureat + 75% - media 

la disciplina  educaţie fizică /Pregătire Sportivă Practică (pentru absolvenții 

liceelor cu program sportiv) clasele IX-XII 

* Documente medicale: aviz medical de la medicul de familie/de medicină 

sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” 

Pentru programele de studii universitare de licență din Domeniul de licență 

Educaţie fizică şi sport (Educație fizică și sportivă, Sport şi performanţă motrică) 

sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul 

numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care 

au obţinut performanţe sportive recunoscute la competiţiile internaţionale şi 

naţionale.  

Sport şi 

performanţă 

motrică 



Facultatea 
Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de 

licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

** Dosarul de înscriere trebuie completat cu acte doveditoare ale 

performanţelor sportive, vizate de federaţiile de specialitate. 

Beneficiază de dreptul de a se înscrie la un program de studii din cele enumerate 

anterior, fără susţinerea concursului de admitere pe locuri finanţate de la buget 

candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii: 

1. Ocupanţilor locurilor 1-6 la Jocurile Olimpice (în ultimii 3 ani calendaristici)  

2. Ocupanţilor locurilor 1-3 la Campionatele Mondiale (Seniori, Tineret, Juniori 

sporturi olimpice, în ultimii 3 ani calendaristici) 

3. Ocupanţilor locurilor 1-3 la Campionatele Europene (Seniori, Tineret, Juniori 

sporturi olimpice, în ultimii 3 ani calendaristici) 

4. Ocupanţilor locurilor 1-3 la Campionatele Balcanice (Seniori, Tineret, Juniori 

sporturi olimpice, în ultimii 3 ani calendaristici) 

Beneficiază de dreptul de a se înscrie la un program de studii din cele enumerate 

anterior, fără susţinerea concursului de admitere pe locuri locuri cu taxă 

candidații care îndeplinesc următoarele condiţii: 

1.Locurile 1-3 la Campionate Mondiale, Europene si Balcanice – sporturi 

neolimpice (în ultimii 3 ani calendaristici) 

2.  Locul 1 la Campionatele Naţionale de Seniori (în ultimii 3 ani calendaristici)  

Notă: Pentru sporturile olimpice din sfera artelor martiale, altele decât judo și 

taekwondo, se recunosc doar rezultatele oficiale de la karate, desfășutate sub 

egida Word Karate Federation și European Karate Federation. 

Kinetoterapie 
Kinetoterapie şi 

motricitate specială 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

* Documente medicale necesare: - aviz medical eliberat de către medicul de 

familie. 

Sănătate 
Asistenţă medicală 

generală 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere =  50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

nota la TESTUL GRILĂ  

Psihologie 
Terapie 

ocupaţională 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere =  50% Media generală a examenului de bacalaureat + 

50% Nota la proba Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 

Matematică Matematică 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 

25% nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de 

bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – 

proba la alegere 

Informatică Informatică 
Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 

25% nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de 



Facultatea 
Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de 

licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – 

proba la alegere 

**** NOTĂ: În cazul candidaților care dețin o diploma de bacalaureat pe care nu este precizată în mod explicit proba Ed) - 

proba la alegere, se va lua în calcul nota la a III-a proba scrisă menționată pe diploma. 

Facultatea 

de 

Mecanică şi 

Tehnologie 

 

Ingineria 

autovehiculelor 
Autovehicule rutiere 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

unde: 

• MBacalaureat reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; 

• NProba_oblig_profil reprezintă nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la 

bacalaureat – E(c). 

Inginerie 

industrială 

Tehnologia 

construcţiilor de 

maşini 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

unde: 

• MBacalaureat reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; 

• NProba_oblig_profil reprezintă nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la 

bacalaureat – E(c). 

Inginerie și 

management 

Inginerie economică 

industrială 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

unde: 

• MBacalaureat reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; 

• NProba_oblig_profil reprezintă nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la 

bacalaureat – E(c). 

Ingineria 

transporturilor 

Ingineria 

transporturilor şi a 

traficului 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

unde: 

• MBacalaureat reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; 

• NProba_oblig_profil reprezintă nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la 

bacalaureat – E(c). 
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Facultatea 
Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de 

licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

Facultatea 

de 

Electronică, 

Comunicaţii 

şi 

Calculatoare 

Calculatoare și 

tehnologia 

informației 

Calculatoare 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

unde: 

• media generală a examenului de bacalaureat (MBacalaureat); pondere 50%; 

• nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c), 

(NProba_oblig_profil); pondere 50%. 

Inginerie 

electrică 
Electromecanică 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

unde: 

• media generală a examenului de bacalaureat (MBacalaureat); pondere 50%; 

• nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c), 

(NProba_oblig_profil); pondere 50%. 

Inginerie 

electronică, 

telecomunicații 

și tehnologii 

informaționale 

Electronică aplicată Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

 

Unde: 

• media generală a examenului de bacalaureat (MBacalaureat) pondere 50%; 

• nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la bacalaureat – E(c), 

(NProba_oblig_profil); pondere 50%, 

Reţele şi software de 

telecomunicaţii 

Facultatea 

de Științe 

Economice 

şi Drept 

Contabilitate 

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului 

de bacalaureat. 

Finanțe Finanţe şi bănci 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului 

de bacalaureat. 

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea 

afacerilor 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului 

de bacalaureat. 

Economia 

comerţului, 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 
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Facultatea 
Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de 

licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

turismului şi 

serviciilor 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului 

de bacalaureat. 

Management Management 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului 

de bacalaureat. 

Marketing Marketing 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului 

de Bacalaureat. 

Drept Drept 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului 

de Bacalaureat. 

Științe 

administrative 

Administraţie 

publică și integrare 

europeana 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Nota obținută la limba și literatura română, proba scrisă din cadrul examenului 

de bacalaureat. 

Facultatea 

de Ştiinţe 

ale 

Educaţiei, 

Ştiinţe 

Sociale şi 

Psihologie 

Științe ale 

educației 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi preşcolar 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Rezultatele școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la 

disciplina Limba și literatura română. 

Ştiinţe ale 

comunicării 
Jurnalism 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Rezultatele școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la 

disciplina Limba și literatura română. 

Asistenţă 

socială 
Asistenţă socială 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Rezultatele școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la 

disciplina Limba și literatura română. 

Psihologie Psihologie 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Rezultatele școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la 

disciplina Limba și literatura română. 



Facultatea 
Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de 

licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

Sociologie Resurse umane 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% 

Rezultatele școlare obținute la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la 

disciplina Limba și literatura română. 

Facultatea 

de Teologie, 

Litere, 

Istorie și 

Arte 

Teologie 
Teologie ortodoxă 

asistenţă socială 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% Media 

anilor de studii din liceu 

Arte vizuale Artă sacră 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% media 

anilor de studii din liceu 

Limbi moderne 

aplicate 

Limbi moderne 

aplicate 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% Nota 

obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română la examenul de 

bacalaureat 

Limbă şi 

literatură 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% Nota 

obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română la examenul de 

bacalaureat 

Limba şi literatura 

română - Limba şi 

literatura engleză (la 

Râmnicu Vâlcea) 

Limba şi literatura 

română - O limbă şi 

literatură modernă 

(franceză, engleză) 

Limba şi literatura 

engleză - O limbă şi 

literatură modernă 

(franceză, spaniolă, 

germană) 

Istorie Istorie 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

Media de admitere = 50% Media examenului de bacalaureat + 50% Nota la 

bacalaureat la proba Istorie / Limba şi literatura română 

Muzică Muzică 
Probă vocațională (eliminatorie), evaluată cu ADMIS/RESPINS, care constă în: 

înregistrarea video a unui demo vocal cu durata de 1-3 minute - obligatoriu; la 

acesta se poate adăuga o înregistrare video cu un demo instrumental, care are 



Facultatea 
Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de 

licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 

caracter facultativ, cu aceeași durată ca și cel obligatoriu. Înregistrarea se va 

depune de către candidat la înscrierea la concursul de admitere. 

Media de admitere =  100% media la examenul de bacalaureat. 

Teatru și artele 

spectacolului 

Artele spectacolului 

(Actorie) 

Proba de concurs (vocaţională) – se apreciază cu notă. 

Candidații trebuie să conceapă un material demo care să cuprindă : 

- Două strofe dintr-un cântec 

- Trei poezii diferite ca gen 

- Un monolog/povestire 

Materialul se va depune de către candidat la înscrierea la concursul de 

admitere. 

În urma vizionării materialului, comisia va nota fiecare candidat și în funcție de 

notele primite se va stabili ordinea admiterii. 

Media de admitere =  100% nota la proba de concurs 

 



 


