
 

Facultatea de Științe Economice 

Legendă: IF - Învățământ cu frecvență; ID - Învățământ  la distanță 
Locurile - pentru învăţământul de IF (fără taxă, cu taxă) şi pentru în-
văţământul la distanţă (cu taxă) – vor fi ocupate prin  concurs de do-

sare. 

Criteriu de admitere:  
 Media generală la examenul de Bacalaureat (100%). 

 

Criterii de departajare în caz de medii egale obținute la exame-
nul de Bacalaureat:  
1. nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat 
2. nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat. 

 

Notă importantă: În cazul în care un candidat nu a susținut/nu dovedește 
susținerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă 
criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva/respectivele probă/
probe de departajare (așadar, numai pentru departajarea candidaților cu medii 
generale egale la examenul de bacalaureat se iau în considerare  notele la disci-
plina Matematică și respectiv, dacă mai e cazul, la disciplina Economie, obținute 
la examenul de bacalaureat). 
Admiterea candidaţilor se va face în ordine descrescătoare a mediilor (fără 
taxă, cu taxă), pe domenii, în funcţie de opţiunile exprimate în cererea de 
înscriere.  

Taxe de școlarizare: 
 
 2700 RON (pentru forma de Învățământ cu Frecvență),  
 2800 RON (pentru forma de Învățământ la Distanță)  
(taxa de școlarizare se poate achita integral sau în trei tranşe plătibile pe par-
cursul unui an). 

Alte taxe: 

 Taxa de înscriere concurs de admitere - 150 RON; 

 Taxa pentru contestaţii -  150 RON; 

 Taxa de înmatriculare - 100 RON; 

 

Dosarul de înscriere (dosar plic) va conţine:  
 

 O cerere de înscriere (cerere tipizată care se distribuie candidaţilor în 
sala de înscriere a facultății) în care se  completează informaţiile solicitate re-
feritoare la datele de identificare, studiile absolvite, domeniul de studiu ales de 
candidat pentru admitere, în ordinea preferinţei etc.; 

 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original 
sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va 
fi însoţită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă 
facultate), plus o fotocopie, sau adeverinţă care menţionează durata de vala-
bilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de  bacalaureat (în cazul li-
ceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013); 

 Foaia matricolă în original sau copie legalizată; 
 Certificatul de naştere, în copie legalizată; 
 Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, dacă este cazul; 
 Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte 

că este apt pentru facultatea la care candidează; 
 2 fotografii tip Carte (buletin) de identitate; 
 Cartea de identitate sau paşaportul (originalul se prezintă la înscriere pen-

tru conformitate) şi o fotocopie; 
 Chitanţa care dovedește achitarea taxei de admitere, în original (candidatul 

este sfătuit să îşi păstreze o fotocopie).  
 Cartea de identitate sau paşaportul (originalul se prezintă la înscriere 

pentru conformitate) şi o fotocopie; 
 Chitanţa care dovedește achitarea taxei de înmatriculare, în original 

(candidatul este sfătuit să îşi păstreze o fotocopie).  

 

Perioada de înscriere a candidaţilor  
la Admiterea 2013 - sesiunea Septembrie 2013: 

 

9 - 11 septembrie 2013 

DOMENIUL DE LICENŢĂ  SPECIALIZAREA 

NUMĂRUL DE LO-
CURI /  

CIFRA DE ȘCOLA-
RIZARE  

DIN CARE  
NR.  

LOCURI  
BUGETATE 

ADMINISTRAREA  AFACERILOR 
Economia  comerţului, turismului şi  
serviciilor 
IF-3 ani 

 
81 (IF) 

 

 
 

0 
 

CONTABILITATE 

Contabilitate şi  
informatică de  
gestiune 
IF-3 ani 
ID–3 ani 

 
25 (IF) 
59 (ID) 

 
 

0 

ECONOMIE ŞI AFACERI INTER-
NAŢIONALE 

Afaceri internaţionale  
IF-3 ani 

 
95 (IF) 

 
0 
 

FINANŢE 
Finanţe şi bănci 
IF-3 ani 
 

 
59 (IF) 

 
0 
 

MANAGEMENT 
Management 
IF-3 ani 
ID-3 ani 

 
45 (IF) 
51 (ID) 

 
0 
 

MARKETING 
Marketing 
IF-3 ani 
 

 

45 (IF) 

 
0 
 


