
Anexa nr.2. 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  

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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  

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 



 

Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 
admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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  

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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 medicul de familie/de medicină sportivă cu 

mențiunea ”apt pentru efort fizic” 
 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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 

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. 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

Sănătate Asistenţă medicală generală 

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.  

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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 

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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 



 

Facultatea Domeniul de 

licență 

Program de studii 

universitare de licență 

Probele de concurs, criteriile de selecție / 

Modul de calcul al mediei de admitere 
cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

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 bacalaureat + 25% nota la proba Ed) din 

cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere 

• Eseu motivaţional 

**** Admiterea în anul universitar 2020-2021 se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care 

admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru 

programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu 

taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii. 

 

 

 

Anexa nr.3: 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. 

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

situaţiei particulare. 



 

Anexa nr. 4:  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 

 

 

Facultatea de 

Științe, Educație 

Fizică şi 

Informatică 

 

Matematică 

Matematică aplicată 1. Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS 

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

studii de licență 

 

NOTĂ: În cazul în care în sesiunea de admitere din septembrie se pot susține 

probe scrise de admitere, media de admitere se va calcula astfel:  

Media admitere = 50% Nota obținută la proba scrisă + 25% Media de la licență 

+ 25% Media generală a anilor de studii de licență 

Matematică didactică 

Informatică 

Modelarea, proiectarea şi 

managementul sistemelor 

software 

1. Eseu motivațional – ADMIS / RESPINS 

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

studii de licență 

 

NOTĂ: În cazul în care în sesiunea de admitere din septembrie se pot susține 

probe scrise de admitere, media de admitere se va calcula astfel:  

Media admitere = 50% Nota obținută la proba scrisă + 25% Media de la licență 

+ 25% Media generală a anilor de studii de licență 

Tehnici avansate pentru 

prelucrarea informaţiei 

(Advanced Techniques for 

Information Processing) 

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   



 

Facultatea Domeniul de studii 

universitare de 

master 

Program de studii 

 

 

Probele de concurs, criteriile de selecție /  

calculul mediei generale de admitere 

 

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 

50% nota de la examenul de licenţă 

50% 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; cu  admis/ respins. 

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

examenul de licență. 

Organizare şi conducere în sport 

50% nota de la examenul de licenţă 

50% eseul motivaţional 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină 

sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” 

Performanţă în sport 

50% nota de la examenul de licenţă 

50% eseul motivaţional 

Documente medicale: aviz medical medicul de familie/de medicină 

sportivă cu mențiunea ”apt pentru efort fizic” 
 

 



 

Anexa nr. 5: 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 licență 

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. 

****În condiţiile imposibilităţii departajării candidaţilor după criteriile de mai sus, Comisia Centrală de Admitere pe Universitate va decide asupra 

situaţiei particulare 

 
 
 
 


