
 

EXTRAS din  
METODOLOGIA 

Privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere pentru 

“CICLUL  DE STUDII 
UNIVERSITARE DE LICENŢA” 

anul universitar 2017 – 2018 
 

 

REGULI ADMITERE 
 
Art.4 
a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de licenţă în cadrul Facultăţii de 

Mecanică se face pe bază de concurs. Concursul de admitere este organizat pe bază de dosar, 
prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile precedente absolvite și cu probă de concurs în 
vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive. 

b) Proba de concurs constă din redactarea unui eseu motivaţional. 
c) Proba de concurs se va evalua cu calificativul ADMIS/RESPINS şi nu va influenţa 

media de admitere. 
d) Media de admitere la facultate, se face ţinând cont de media generală a 

examenului de bacalaureat ( BacalaureatM ), de nota obţinută la proba scrisă de matematică de la 

bacaluareat ( MatematicăN ) şi de categoria programei de examen pentru disciplina matematică 

bacalaureat, conform următoarei formule:  
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e) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi 

mai mică de 5,00 (cinci). 
 

Toate mediile se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
 
Art. 14 

a) Concursul de admitere la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie este comun pentru toate  
domeniile de studii de licenţă: 

- domeniul de studii universitare de licenţă IA (programul de studii Autovehicule Rutiere: 
AR);  

- domeniul de studii universitare de licenţă II (programul de studii Tehnologia Construcţiilor 
de Maşini: TCM); 

- domeniul de studii universitare de licenţă IM (programul de studii Inginerie Economică 
Industrială: IEI); 

- domeniul de studii universitare de licenţă IT (programul de studii Ingineria Transporturilor 
şi Trafic: ITT); 

b) Toţi candidaţii înscrişi sunt ordonaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor 
calculate. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile candidaţilor 
pentru domeniile de licenţă (4 opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi 4 opţiuni pentru 
locurile cu taxă).  

Se procedează în felul următor: 
- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale; 
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- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta 
poate ocupa un loc la opţiunea I îl ocupă, dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se 
testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această 
opţiune va ocupa un loc, iar dacă nici aici nu mai sunt locuri se testează dacă poate 
ocupa un loc la opţiunea a  III-a  … ş.a.m.d. până la ultima opţiune; 

- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu opţiunea I a 
acestuia. 

c) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se face în ordinea 
următoarelor medii: 

- nota obţinută la proba scrisă de Limba română a examenului de bacalaureat; 
- nota obţinută la cea de-a treia probă scrisă a examenului de bacalaureat, alta decât 

Matematică sau Limba română. 
d) Numărul candidaţilor declaraţi admişi la un program de studii nu poate depăşi numărul 

de locuri stabilit în hotărârile de guvern. Toţi candidaţii admişi peste acest număr de locuri 
vor fi trecuţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, pe o listă separată şi 
declaraţi “în aşteptare”. 
 

Art.17 Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2017 – pe locurile 
subvenţionate de la buget sau pe locuri cu taxă – care nu s-au înmatriculat în perioada 27 iulie -  
30 iulie, (Etapa I de înmatriculare), îşi pierd această calitate. La sfârşitul perioadei de 
înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase libere. 

 
Art.18  
a) In situaţia în care, după prima etapă de înmatriculare, rămân locuri subvenţionate 

neocupate, locurile subvenţionate  rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi, 
înmatriculaţi pe locurile cu taxă,  în ordinea mediilor pentru fiecare program, fără redistribuire 
între programe (Etapa a II-a de înmatriculare). Lista candidaţilor redistribuiţi pe locurile 
subvenţionate va fi afişată pe 30 iulie 2017. 
 Solicitarea restituirii sumei aferente primei tranşe din taxa de şcolaritate se face în urma 
completării de către candidat a unei cereri tip. 

 b) Locurile cu taxă rămase neocupate (prin neînmatricularea celor declaraţi admişi pe 
locuri cu taxă şi înmatriculare în etapa a II-a) se redistribuie candidaţilor declaraţi “în aşteptare” 
(Etapa a III-a de înmatriculare) . 

Etapa a III-a de înmatriculare are loc, în mod obligatoriu în prezenţa candidatului, 
în ziua de 30 iulie 2017, în sala T 301, astfel: 

- candidaţii prezenţi aleg, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, un loc din 
cele neocupate la acel moment. Înmatricularea şi plata primei taxe de şcolarizare 
(conform contractului de studii) trebuie făcută în aceeaşi zi.  

- candidaţii care nu sunt prezenţi în momentul redistribuirii sau care nu se 
înmatriculează ies din concurs. 

 După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere sesiunea 
iulie 2017, înmatriculaţi la fiecare domeniu de licenţă în ordinea descrescătoare a mediilor, se face 
publică prin afişare la avizierul facultăţii. 

c) locurile “cu taxă” rămase libere după această perioadă se scot la concurs în sesiunea 
septembrie. 


