
CAPITOLUL I.

Prevederi generale privind organizarea și desfășurarea admiterii
Art. 3. Un candidat va plăti o singură taxă de înscriere la concursul de admitere în universitate și
va depune un singur dosar de înscriere la o facultate, indiferent de numărul opțiunilor pentru
programele de studii din cadrul facultății respective. Se pot depune mai multe dosare de înscriere
la mai multe facultăți din cadrul universității, în baza unei singure taxe de înscriere.

Art. 4. În condițiile Art. 2, literele a) și b), candidatul la concursul de admitere va completa
obligatoriu în ordine consecutivă opțiunile pentru programele de studii dintr-un domeniu de
licență/masterat, prezente în oferta educațională a unei facultăți și în fișa de înscriere.

Art. 5. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de licenţă în cadrul Universității din
Pitești se face pe bază de concurs, astfel:

(1) 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;

(2) 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, respectiv cu probe de aptitudini.

b) Pentru toate domeniile/programele de studii, concursul de admitere va conține o probă de
concurs, în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, desfășurată sub forma
unui eseu motivațional / interviu motivațional.

c) Candidaţii vor depune eseul motivațional, datat şi semnat, în momentul înscrierii la concursul
de admitere, acesta fiind parte integrantă a dosarului candidatului.

d) Probele de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv pentru
testarea capacităților artistice sau sportive sunt eliminatorii și se vor evalua cu calificativul
ADMIS/RESPINS.

e) În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins” în urma evaluării probei de concurs
pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv în urma testării capacităților
artistice sau sportive, acesta pierde posibilitatea participării în cadrul concursului de admitere.

f) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă vor fi luate în
considerare notele de la probele de bacalaureat şi media de la examenul de bacalaureat,
conform Anexei nr.1 la prezentul regulament. Probele de concurs și criteriile de selecţie și de
clasificare a candidaţilor în vederea ocupării locurilor finanțate din fonduri publice (fără taxă)
și a celor cu taxă, sunt identice pentru programele de studii dintr-un domeniu conform Anexei
nr.1.

g) Probele de concurs și criteriile de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate
public și nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Senatul
Universității din Pitești şi până la încheierea concursurilor de admitere din luna septembrie.

h) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau ponderată a notelor
obținute la probele concursului de admitere, conform Anexei nr. 1. Media se calculează cu
două zecimale, fără rotunjire.

i) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică
de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

j) Criteriile de departajare a candidaților, în cazul mediilor generale egale obținute la concursul
de admitere pe domenii / programe de studii sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul
regulament.

Art. 6. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de masterat în cadrul Universității din
Pitești se face pe baza PROBELOR DE CONCURS, respectiv a unei probe scrise și/sau orale
pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu. La calculul mediei generale de
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admitere la studii universitare de masterat pot fi luate în considerare şi mediile obţinute la
examenul de licenţă/diplomă. Probele de concurs aferente domeniilor / programelor de studii
universitare de masterat sunt prezentate în Anexa nr. 3.
b) Stabilirea bibliografiei cuprinzând lucrări de specialitate din domeniu şi anunţarea acesteia
pentru proba scrisă și/sau orală sunt de competenţa fiecărei facultăți din structura Universității
din Pitești. Bibliografia se stabilește prin hotărârea Consiliului Facultății în termen de 10 zile de
la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
c) Probele de concurs și criteriile de selecţie și de clasificare a candidaţilor în vederea ocupării
locurilor finanțate din fonduri publice (fără taxă) și a celor cu taxă sunt identice pentru
programele de studii dintr-un domeniu în conformitate cu Anexa nr. 3.
d) Probele de concurs și criteriile de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate
public și nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Senatul
Universității şi până la încheierea concursurilor de admitere din luna septembrie.
e) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau ponderată a notelor obținute
la probele concursului de admitere, conform Anexei nr. 3. Media se calculează cu două zecimale,
fără rotunjire.
f) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică
de 6,00 (şase).
g) Criteriile de departajare a candidaților pe domenii / programe de studii, în cazul mediilor
b) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, admiterea
conţine în mod obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, pentru limba de
predare, când admiterea se susține în limba română.

Art. 9. a) Toţi candidaţii înscrişi la concursul de admitere pentru acelaşi domeniu de licență, vor
susţine examenul de admitere în condiţii identice.
b) Admiterea candidaţilor în cadrul Universității din Pitești se face în ordinea descrescătoare a
mediei generale obţinută de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate, pentru fiecare
program de studii.

Art. 13. Graficul desfăşurării concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă și
pentru studii universitare de masterat este prezentat în tabelul nr. 1 și în tabelul nr. 2. Astfel, în
cadrul Universității din Pitești, admiterea se desfăşoară:
(a) pentru ciclul universitar de licenţă, în două sesiuni de admitere, desfășurate în condiţii

identice, înainte de începerea anului universitar, conform tabelului 1:

Tabelul 1. Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul
universitar de licenţă

Perioada

Activități desfășurate

Înscriere la
concurs

Proba de
aptitudini

Evaluare probă
de concurs
(testare a

cunoștințelor și
a capacităților

cognitive)

Afişare
rezultate

Contestații

Înmatriculări
Afișare

rezultate finale
concurs de
admitere

depunere soluționare

SESIUNEA I – IULIE 2018

03-31 iulie 10-22 iulie 23 iulie 23 iulie 24 iulie

24 de ore de la

26-30 iulie 31 iulieafișarea
rezultatelor

expirarea
termenului de

contestare
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SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2018
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)

03-18
septembrie

01-09
septembrie

10
septembrie

10
septembrie

11
septembrie

24 de ore de la

13-17
septembrie 18 septembrie

afișarea
rezultatelor

expirarea
termenului de

contestare
****Pentru programele Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și
motricitate specială, Artă sacră, Artele spectacolului (Actorie) și Muzică înscrierea la concurs se încheie
pe 21 iulie 2018, iar probele de aptitudini se desfășoară în zilele de 22-23 iulie 2018.
****03-09.07.2018 - desfășurarea activităților organizatorice și de pregătire a logisticii pentru admitere.
La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se prelungeşte
cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.

(c) facultățile pot organiza și o sesiune de admitere sau de preînscriere în luna iulie, desfășurată
în condiții identice cu cea de-a doua sesiune de admitere.

Art. 14. a) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu
înscrierea la concursul de admitere.
b) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:

- potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor
de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de
gratuitate la cazare în cămine;

- bursieri ai statului român;
- orfani de ambii părinţi;
- copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989;
- copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
- copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

c) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor
originale de înscriere la concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care
să rezulte că aparţin categoriilor enumerate anterior.
d) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în cadrul Universităţii din
Piteşti.

Art. 15. (a) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere
a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de
către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.
(b) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor,

candidații trebuie să prezinte documentele în original.
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CAPITOLUL II

Admiterea la studii universitare de licenţă
II. 1 Candidaţii la concursul de admitere
Art. 17. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student concomitent la cel mult două
programe de studii, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art. 18. Un candidat poate participa la admiterea în cadrul mai multor programe de studii de
licenţă din Universitatea din Piteşti sau din alte instituţii de învăţământ superior din ţară, dar
poate fi declarat admis și poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur
program de licenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 19. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor
legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur
program de studii.

Art. 20. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de scurtă durată pot continua studiile în
acelaşi program sau într-un program înrudit cu specializarea absolvită, cu respectarea pvederilor
art.142 din Legea educației naționale nr.1/2011.

II. 2. Desfăşurarea concursului de admitere în anul I
Art. 21. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune (actele necesare
înscrierii la concursul de admitere):

a) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive;
b) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de
înscriere la concurs);
c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1);
d) 2 fotografii tip buletin;
e) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii

promoţiei 2018 care pot prezenta adeverinţa, dacă are consemnată şi media de
bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii
de studii din afara facultăţii, vor prezenta :
- copie diplomă de bacalaureat (sau a adeverinţei); în adeverința eliberată de

instituțiile de învățământ se menționează media generală, mediile obținute în
anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

f) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a

doua specializare);
h) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente,

originalul se va restitui posesorului);
i) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente,

originalul se va restitui posesorului);
j) aviz medical eliberat de medicul de familie;
k) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
l) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
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m) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la
înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Art. 22. a) Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul “admis” la proba de testare a
cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv la proba de testare a aptitudinilor, se face în
ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de admitere, în limita locurilor aprobate
pentru fiecare program de studii, precum și în ordinea opțiunilor precizate de candidat în fișa de
înscriere (opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi opţiuni pentru locurile cu taxă), astfel:

- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale;
- 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 prima opţiune a
acestuia.

b) Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru ultimul loc, se va face pe baza a cel
puțin două criterii prevăzute în Anexa nr. 2.
c) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor
finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare
program de studii, conform metodologiilor proprii ale facultăților.

Art. 23. Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în
tabelul 1.

Art. 24. a) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, numai pe
baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii în perioada de înmatriculări precizată în
tabelul 1:

- cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, în care vor fi
cuprinse datele solicitate conform RMU);

- diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la
buget);

- foaie matricolă (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
- dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de

studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul
universitar  2018-2019;

- Contractul de studii și Anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat.
b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar actele
de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă).
c) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii au obligaţia să
depună, până la data prevăzută în prezentul regulament, diploma de bacalaureat / licenţă /
disertaţie sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunea 2018, în  original, la  secretariatul  facultăţii.
d) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau a adeverinţei în original, din
vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere,
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duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii.
e) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizia rectorului.
f) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.

Art. 25. Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2018 (pe locurile subvenţionate
de la buget sau pe locuri cu taxă), care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzută în tabelul 1
(etapa I de înmatriculare), îşi pierd calitatea de “admis”. La sfârşitul perioadei de înmatriculare
se va afişa lista locurilor rămase libere.

Art. 26. Candidatul declarat admis pe loc subvenționat la un program de studii, care renunță la
acesta, înmatriculându-se pe un loc “cu taxă” la un alt program de studii pentru care și-a
exprimat opțiunea prin fișa de înscriere, nu mai are posibilitatea să ocupe un loc subvenționat în
anul universitar 2018-2019.

Art. 27. a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2018, rămân  neocupate
locuri subvenţionate din fonduri publice, locurile subvenţionate rămase libere se redistribuie în
data de 30.07.2018 (etapa a II-a de înmatriculare – după caz) (după încheierea înmatriculărilor în
anul I) următorilor candidaţi,  înmatriculaţi pe locurile cu taxă, în ordinea mediilor pentru fiecare
program, fără redistribuire între specializări/ programe. Lista candidaţilor redistribuiţi pe locurile
subvenţionate va fi afişată în data de 30 iulie 2018. 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 – după caz) .

Etapa a III-a de înmatriculare are loc, în mod obligatoriu în prezenţa candidatului, și se
desfășoară 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.

c) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere sesiunea iulie
2018, înmatriculaţi la fiecare domeniu de licenţă în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică
prin afişare la avizierul facultăţii.

Art. 28. a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2018 rămân neocupate
locuri, se organizează o  nouă  sesiune  de  admitere în  luna  septembrie, conform programului
din tabelul 1, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
b) Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din septembrie care nu s-au înmatriculat în
perioada 14 - 17 septembrie (etapa I de înmatriculare), îşi pierd această calitate, iar locurile
rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi care în urma concursului de admitere, au
obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), în ordinea mediilor pentru fiecare program, fără
redistribuire între programe (etapa a II-a de înmatriculare). Etapa a II-a de înmatriculare şi etapa
a III-a de înmatriculare – după caz (pentru candidaţii aflaţi „în aşteptare”) se desfăşoară în ziua
de 17.09.2018.
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c) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere pentru
anul universitar 2018 - 2019 și înmatriculaţi la fiecare program de studii se face publică prin
afişare la avizierul facultăţii.
d) În situaţia în care, după înmatriculare, la data de 17 septembrie 2018, sunt programe de licență
la care numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic decât cel stabilit prin Hotărârea Senatului
Universității din Pitești, în anul universitar 2018-2019 nu se organizează şcolarizarea pentru
programele respective.
e) În condiţiile de la litera d), candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru înmatricularea lor prin
redistribuire, cu locul obţinut în urma concursului de admitere, la orice alt program de studii din
cadrul facultății/universității, în condițiile respectării cifrelor de școlarizare aprobate.
Redistribuirea va avea loc în ziua de 17 septembrie, prezenţa candidaţilor fiind obligatorie. În
caz contrar, redistribuirea se face de Comisia de admitere.

II. 3. Contestații
Art. 29. a) Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE
PE FACULTATE. La cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului.
b) Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termenul precizat în  tabelul nr. 1;
c) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice;
d) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

II. 4.
Art. 34. a) Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte:

1) cererea de înmatriculare, depusă de candidat la secretariatul facultăţii în perioada de
timp specificată în tabelul nr. 1;

2) chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
3) dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de

studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar
2018-2019;

4) Contractul de studii şi anexa pentru anul de studii în care a fost înscris, semnate de
candidat.

b) Studenții înmatriculați pe locuri subvenționate vor prezenta documentele în original până
la data stabilită de prezentul regulament (diplomă  de  bacalaureat, foaia matricolă pentru
anii de liceu, diploma de absolvire a învăţământului universitar, anexa cu
note/suplimentul de diplomă).

c) Înmatricularea candidaţilor  declaraţi  admişi  în  urma  concursului  de  admitere  se  face
prin  decizie a rectorului.

d) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr
unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul / programele de studii la
care au fost admişi.

II. 7. Înmatricularea olimpicilor
Art. 37. a) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor
liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare
internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, beneficiază de dreptul de a se
înscrie la un program de studii, fără susţinerea concursului de admitere pe locuri finanţate de la
buget.
b) candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute în concursurile şcolare naţionale şi
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internaţionale, altele decât cele de la lit. a),  se vor adresa în perioada înscrierii la concursul de
admitere COMISIEI DE ADMITERE PE FACULTATE care, pe baza prevederilor
regulamentului, va dispune asupra modului de admitere.



Anexa nr.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
Mecanică şi Tehnologie

Ingineria
autovehiculelor Autovehicule rutiere

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

MBacalaureat - media generală a examenului de bacalaureat,
NMatematică - nota obţinută la proba scrisă de matematică de la bacaluareat
K = 1 pentru M_mate-info (M1 - Matematică – Informatică);
K = 0.9 pentru M_st-nat (M2 - Stiinţele Naturii);
K = 0.8 pentru M_tehnologic, M_pedagogic (M2 - Tehnologic, Pedagogic sau
altele).
****În cazul candidaţilor care dețin o diplomă de licență și se înscriu la al II-
lea program de studii universitare de licență, al candidaților care dețin o situație
școlară  cu promovarea parțială a unor discipline dintr-un program de studii
universitare de licență și al candidaților care se înscriu pentru continuare studii,
la programele coordonate de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, în calculul
mediei de admitere se poate considera nota obţinută la proba scrisă la
matematică de la bacaluareat sau nota obţinută la o alta proba în cazul în care
candidatul nu a susţinut o probă la matematică.

Ingineria
transporturilor

Ingineria transporturilor şi
a traficului

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

MBacalaureat - media generală a examenului de bacalaureat,
NMatematică - nota obţinută la proba scrisă de matematică de la bacaluareat
K = 1 pentru M_mate-info (M1 - Matematică – Informatică);
K = 0.9 pentru M_st-nat (M2 - Stiinţele Naturii);
K = 0.8 pentru M_tehnologic, M_pedagogic (M2 - Tehnologic, Pedagogic sau
altele).
****În cazul candidaţilor care dețin o diplomă de licență și se înscriu la al II-
lea program de studii universitare de licență, al candidaților care dețin o situație
școlară  cu promovarea parțială a unor discipline dintr-un program de studii
universitare de licență și al candidaților care se înscriu pentru continuare studii,
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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

la programele coordonate de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, în calculul
mediei de admitere se poate considera nota obţinută la proba scrisă la
matematică de la bacaluareat sau nota obţinută la o alta proba în cazul în care
candidatul nu a susţinut o probă la matematică.

Inginerie
industrială

Tehnologia construcţiilor
de maşini

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

MBacalaureat - media generală a examenului de bacalaureat,
NMatematică - nota obţinută la proba scrisă de matematică de la bacaluareat
K = 1 pentru M_mate-info (M1 - Matematică – Informatică);
K = 0.9 pentru M_st-nat (M2 - Stiinţele Naturii);
K = 0.8 pentru M_tehnologic, M_pedagogic (M2 - Tehnologic, Pedagogic sau
altele).
****În cazul candidaţilor care dețin o diplomă de licență și se înscriu la al II-
lea program de studii universitare de licență, al candidaților care dețin o situație
școlară  cu promovarea parțială a unor discipline dintr-un program de studii
universitare de licență și al candidaților care se înscriu pentru continuare studii,
la programele coordonate de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, în calculul
mediei de admitere se poate considera nota obţinută la proba scrisă la
matematică de la bacaluareat sau nota obţinută la o alta proba în cazul în care
candidatul nu a susţinut o probă la matematică.

Inginerie și
management

Inginerie economică
industrială

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

MBacalaureat - media generală a examenului de bacalaureat,
NMatematică - nota obţinută la proba scrisă de matematică de la bacaluareat
K = 1 pentru M_mate-info (M1 - Matematică – Informatică);
K = 0.9 pentru M_st-nat (M2 - Stiinţele Naturii);
K = 0.8 pentru M_tehnologic, M_pedagogic (M2 - Tehnologic, Pedagogic sau
altele).
****În cazul candidaţilor care dețin o diplomă de licență și se înscriu la al II-
lea program de studii universitare de licență, al candidaților care dețin o situație
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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

școlară  cu promovarea parțială a unor discipline dintr-un program de studii
universitare de licență și al candidaților care se înscriu pentru continuare studii,
la programele coordonate de Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, în calculul
mediei de admitere se poate considera nota obţinută la proba scrisă la
matematică de la bacaluareat sau nota obţinută la o alta proba în cazul în care
candidatul nu a susţinut o probă la matematică.

Anexa nr.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 Mecanică şi Tehnologie
Criterii menţionate în ordinea priorităţii de aplicare:
1. Nota obţinută la proba scrisă de Limba română a examenului de bacalaureat;
2. Nota obţinută la cea de-a treia probă scrisă a examenului de bacalaureat, alta decât Matematică sau

Limba română.
****În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală de Admitere pe facultate va decide asupra
situaţiei particulare.


