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Anexa 1. Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pe domenii / programe 

de studii 

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 

Traseu aplicativ – ADMIS/RESPINS 

Media de admitere = 50% media generală a examenului de bacalaureat + 50% nota la proba de 

aptitudini pe ramura de sport 

* 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 
Sport şi performanţă motrică 
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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 

bacalaureat care au obţinut performanţe sportive recunoscute la competiţiile internaţionale şi 

naţionale.  

** 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 
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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 

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

multianuală de la studiile liceale de la disciplina Matematică sau Informatică 

Informatică Informatică 

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS 

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

multianuală de la studiile liceale de la disciplina Matematică sau Informatică 

**** 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. 

Anexa 2: Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență pe domenii / programe de studii 

Facultatea Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de licență 

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi 

Informatică 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1.  Media la examenul de bacalaureat; 

2. Nota la proba scrisă la Limba și literatura romȃnă (Ea) în cadrul examenului de bacalaureat ; 

3. Nota la a doua probă scrisă, proba la Matematică sau Istorie ȋn funcție de filieră (Ec)/nota obţinută la 

proba vocaţională pe ramuri de sport, probă la alegere; 

4. Media multianuală. 

Anexa 3:  Probele de concurs, criteriile de selecție și calculul mediei generale de admitere la studii universitare de masterat pe domenii / 

programe de studii 

Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

 
Matematică Matematică didactică 

1. Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS 

Media admitere = 50% Media de la licență + 50% Media generală a anilor de 

studii de licență 
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Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

Facultatea de 

Științe, 

Educație Fizică 

şi Informatică 

 

Informatică 

Tehnici avansate pentru prelucrarea 

informaţiei (Advanced Techniques 

for Information Processing) 

1. Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS 

Media admitere = 50% Media de la licență + 50% Media generală a anilor de 

studii de licență 

 

Chimie Chimie criminalistică 

Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor universitare de 

licenţă/de lungă durată, obținută ca medie aritmetică între media anilor de studiu 

și nota (media) de la susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență 

Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează motivaţia candidatului 

referitoare la alegerea programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS 

Media de admitere este media obținută la Proba 1 

Ştiinţa mediului 

Monitorizarea şi protecţia mediului 

(interdisciplinar cu domeniile: 

Horticultură şi Biologie) 

Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor universitare de 

licenţă/de lungă durată, obținută ca medie aritmetică între media anilor de studiu 

și nota (media) de la susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență 

Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează motivaţia candidatului 

referitoare la alegerea programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS 

Media de admitere este media obținută la Proba 1 

Ştiinţe inginereşti 

aplicate 
Materiale şi tehnologii nucleare 

Eseu motivațional depus la dosar; cu  admis/ respins. 

Nota finală de admitere: 50% media anilor de studii şi 50% media la examenul 

de licență. 

Biologie Biologie medicală 

Proba 1 – Concurs de dosar - media de absolvire a studiilor universitare de 

licenţă/de lungă durată, obținută ca medie aritmetică între media anilor de studiu 

și nota (media) de la susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență 

Proba 2 – Eseu motivațional prin care se evaluează motivaţia candidatului 

referitoare la alegerea programului de master evaluat cu ADMIS/RESPINS 

Media de admitere este media obținută la Proba 1 

Ştiinţa sportului şi 

educaţiei fizice 

Activităţi motrice curriculare şi 

extracurriculare 

Media de admitere = 50% nota la examenul de licenţă + 50% nota la eseul 

motivaţional 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă 

cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” 

Kinetoterapia la persoanele cu 

dizabilităţi 

Eseu motivațional depus la dosar -  admis/ respins. 

Media finală de admitere: 50% media anilor de studii şi 50% media la examenul 

de licență. 
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Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

Organizare şi conducere în sport 

Media de admitere = 50% nota la examenul de licenţă + 50% nota la eseul 

motivaţional 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă 

cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” 

Performanţă în sport 

Media de admitere = 50% nota la examenul de licenţă + 50% nota la eseul 

motivaţional 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină sportivă 

cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” 

Anexa 4: Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de masterat pe domenii / programe de studii 

Facultatea Criterii de departajare a candidaților pentru admiterea la studii universitare de master 

Facultatea de Științe, Educație Fizică şi 

Informatică 

Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare: 

1. Au prioritate candidaţii al căror domeniu de licenţă coincide cu domeniul masterului; 

2. Media examenului de licenţă; 

3. Media multianuală. 
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