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învăţământ 

Nr. 
crt 

Domeniul 
pentru studiile 

de licenţă 
Programul de 

licenţă Zi FR 

Domeniile/progra
mele de licenţa 

pentru care poate 
opta un candidat  

in cadrul 
concursului de 

admitere 

Condiţii de admitere3) 
Criterii de clasificare si 

distribuire a candidaţilor in 
limita opţiunilor de admitere 

1 Ştiinţe 
Administrative 

Administraţie 
Publică 

 
 
 
 

zi 

 
 
 
 

fr 

 
 
 
 

Administraţie Publică 

Concursul de admitere se face pe bază de dosar, fără probe de 
aptitudini şi de concurs, prin evaluarea rezultatelor obţinute în liceu, 
astfel: Media generală a anilor de liceu – 50%, media examenului de 
bacalaureat 25%, media la disciplina Limba şi literatura română de la 
examenul de bacalaureat 25%.  
Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pe ultimul loc, se 
face în funcţie de media obţinută la disciplina lImba şi literatura 
română de la examenul de bacalaureat. Dacă egalitatea persistă şi 
după utilizarea acestui criteriu, admiterea se va face în funcţie de 
media examenului de bacalaureat.  

Concursul de admitere se face pe 
bază de dosar, fără probe de 
aptitudini şi de concurs, prin 
evaluarea rezultatelor obţinute în 
liceu.  
 

2 Ştiinţe Juridice Drept 

 
 
 
 

zi 

 
 
 
 

fr 

 
 
 
 

Drept 

Concursul de admitere se face pe bază de dosar, fără probe de 
aptitudini şi de concurs, prin evaluarea rezultatelor obţinute în liceu, 
astfel: Media generală a anilor de liceu – 50%, media examenului de 
bacalaureat 25%, media la disciplina Limba şi literatura română de la 
examenul de bacalaureat 25%.  
Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pe ultimul loc, se 
face în funcţie de media obţinută la disciplina lImba şi literatura 
română de la examenul de bacalaureat. Dacă egalitatea persistă şi 
după utilizarea acestui criteriu, admiterea se va face în funcţie de 
media examenului de bacalaureat. 

 
Concursul de admitere se face pe 
bază de dosar, fără probe de 
aptitudini şi de concurs, prin 
evaluarea rezultatelor obţinute în 
liceu. 
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