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 I. Dispoziţii generale 
 

 Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din aceeaşi 
instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat  la o singură universitate 
sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la buget pentru durata normală de studii. Candidatul admis la 
mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la 
bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit de facultate. Neprezentarea 
diplomei de bacalaureat în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului 
finanţat de la buget.  

O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, 
indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţia 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.  
 Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la 
bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze şi un alt program de studii în cadrul 
aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata 
normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la 
specializarea iniţială). Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua 
specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat.  
 

 Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a 
Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice. 

Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui 
program de studii. 

 
 
  

 II. Taxe admitere 

 

 Taxa de înscriere la concursul de admitere   - 150 RON 

 Taxa pentru contestaţii     - 150 RON 

 Taxa de înmatriculare     - 100 RON 

 Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) - 150 Euro 
 

În cazul candidaţilor care se înscriu la mai multe facultăţi aceştia vor achita taxa de înscriere pentru 
fiecare facultate sau domeniu de studii respectiv. 

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din 
Oradea. 

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu 
vârsta până în 25 de ani: 

 orfanii de ambii părinţi; 

 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 

 cei ai au cel puţin un părinte angajat al Universităţii din Oradea; 

 cei care au cel puţin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, 
art. 277 ). 

  
 

 III. Acte necesare la înscriere  

 

 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de înscriere, în care vor 
menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.  
  
 La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:  
 a) Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie                              
legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a 
depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în 
cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2015);  
 b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul  prezintă copie 
legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) 
           c)   Certificatul de naştere în copie legalizată ;  
           d)   Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul; 
           e)   Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt  pentru 
facultatea la care candidează; 
           f)  2  fotografii tip buletin sau 4  fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la        
 facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;  
           g)  Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;  
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           h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere. 
  
 Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 
 
 
 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 şi Cercetării Ştiinţifice. 
 
 În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit studiile de licenţă în altă ţară, diploma de licenţă 
obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din 
cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea 
înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la examenul de licenţă 
va fi echivalată (după echivalarea CNRED) de către Comisia centrală de admitere la solicitarea Comisiei de 
admitere a facultăţii. 
 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din  următoarele 
documente:  

 copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  

 adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);  

 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;  

 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea 
aflat în activitate a susţinătorilor legali;   

 
 Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de licenţă/adeverinţei 
la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate 
însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile 
proprii.  
 
 Actele necesare  pentru înscriere la examenul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene: 

 Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice; 

 Diploma de bacalaureat, în original şi traducere legalizată în limba română; 

 Diploma de licenţă în original şi traducere legalizată în limba română; 

 Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu 
predare în limba română); 

 Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;; 

 Certificat de căsătorie în original şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a 
schimbat după căsătorie); 

 Certificat medical; 

 Patru poze tip paşaport; 

 Copie paşaport sau C.I. 
 Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 
 

IV. Confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi admişi 

 
 Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin: 

 achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei 
ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 

 doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi 
depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 

 se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală 
de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2015; 

 completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii. 
  
 Etapa I 

 Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie şi afişat la 
avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui 
termen, facultăţile vor reface listele de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. 
 Etapa II 

 După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a confirma 
locul în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz 
contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. 
  
 Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza 
înmatriculării pe programe de studii.   
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VI. Calendarul concursului de admitere, criterii şi cifre de şcolarizare 

 
 
 
1.  FACULTATEA DE ARTE                                                     
Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129 

 
Domeniul Arte vizuale 

Înscrieri: 20 – 28 iulie 2015  (luni-vineri 9
00 –

 16
00

; sâmbătă 9
00

 - 12
00

). 
Susținerea examenului: 29 iulie 2015 
Afișarea rezultatelor preliminare: 30 iulie 2015 
Confirmări: 31 iulie – 3 august 2015 
Afișarea rezultatelor finale: 3 august 2015 
 
Domeniul Muzică 

Înscrieri: 20 – 29 iulie 2015  (luni-vineri 9
00 –

 16
00

; sâmbătă 9
00

 - 12
00

). 
Susținerea examenului: 30 iulie 2015 
Afișarea rezultatelor preliminare: 31 iulie 2015 
Confirmări: 1 - 3 august 2015 
Afișarea rezultatelor finale: 3 august 2015 
 

Nr 
crt 

Domeniul de 
master 

Program de studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri  
***** 

Criterii de admitere 

 Dom. 
Progr. 

*** 

1. Muzică 

Pedagogia artei 
dirijorale 

2 ani 
120 

credite 

5 5 33 

Proba 1 eliminatorie (admis/respins): 

solfegiu la prima vedere  
Proba 2: 

a. Realizarea concepţiei gestice (practic) şi 
argumentarea acesteia (oral) la o lucrare 
aleasă de candidat dintr-o listă publicată la 
avizierul facultăţii cu 48 de ore înaintea datei 
de susţinere a probei (50 % din nota finală). 
b. Probă practică de susţinere a unui pro- 
iect, a unei teme pe care şi-o propune 
candidatul în vederea realizării lucrării de 
disertaţie (50 % din nota finală). 
Departajarea în caz de medii egale: nota 

la proba Realizarea concepţiei gestice 
(practic) şi argumentarea acesteia (oral) 

Vocal şi 
instrumental în arta 
muzicală camerală 

13 13 33 

Proba 1 eliminatorie (admis/respins): 

solfegiu la prima vedere  
Proba 2: 

a. Probă practică, constând din interpretarea 
a două piese de stiluri diferite la instrument, 
respectiv din voce (candidaţii pot cânta şi 
din partitură) (50 % din nota finală). 
b. Probă practică de susţinere a unui pro- 
iect, a unei teme pe care şi-o propune 
candidatul în vederea realizării lucrării de 
disertaţie (50 % din nota finală). 
Departajarea în caz de medii egale: nota 

la proba proba practică, constând din 
interpretarea a două piese de stiluri diferite 
la instrument, respectiv din voce 

2. Arte vizuale 

Sculptură şi 
ambient 

18 

9 40 
Proba 1: Schiţă de idee pe temă dată 

(probă eliminatorie) 
Proba 2:  
a. Susţinerea unui proiect, a unei teme de 

cercetare aleasă de candidat  în vederea 
realizării lucrării de disertație (20 de minute) 
(50 % din nota finală) 
b. Mapa cu lucrări pe o temă aleasă de 
candidat (lucrările trebuie să fie în 
concordanţă cu tema aleasă de candidat) 
(50 % din nota finală). 
Departajarea în caz de medii egale: media 

de la examenul de licenţă. 

Pictură şi 
multimedia 

9 40 

*** În cadrul aceluiaşi domeniu unde sunt minim două programe de studii, acest număr poate fi modificat în funcţie de 
mediile obţinute de candidaţii de la acelaşi domeniu în conformitate cu Metodologia de admitere a facultăţii. 
 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 
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2. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ 
Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 408447 

 
Înscrieri: 13 – 23 iulie 2015 (luni - vineri 9

00
 – 16

00
; sâmbătă - duminică 9

00
 - 12

00
) 

Susţinerea probei de concurs (interviu): 24 iulie 2015 
Afişarea rezultatelor preliminare: 27 iulie 2015 
Confirmări: 27 – 31 iulie 2015 
Afişarea rezultatelor finale: 3 august 2015 
 

Nr 
crt 

Domeniul de 
master 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. 
locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
***** 

Criterii de admitere 

1. 
Inginerie civilă şi 

instalaţii 
Construcţii inteligente şi 

sustenabile 

2 ani 
120 

credite 
36 50 

Proba concurs = Interviu 
Media admitere = 3xNota probă 
concurs+7xMedia examen licenţă/10 
Departajarea în caz de medii egale: Nota 

probei „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale 
şi de specialitate” din cadrul examenului de 
licenţă 

 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 

 
 
 
 
 
 
 
3. FACULTATEA DE DREPT 
Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 479980 
 

13 - 24 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 900 – 16
00

; sâmbătă 9
00

 – 12
00

) 
25 iulie 2015 – proba de susţinere a eseului motivaţional 
27 iulie 2015 - afişarea listelor preliminare 
27 – 31 iulie 2015 - perioada de confirmări 
3 august 2015 – afişarea rezultatelor finale 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
master 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. total 
locuri  
***** 

Criterii de admitere 

 Dom. Progr. 

1. Drept 

Drept penal şi 
procedură penală 

3 
semestre 
90 credite 

5 5 50 

50% media licenţă + 50% eseu 
motivaţional susţinut în faţa comisiei 
de admitere 

Drept civil şi 
procedură civilă  

1 an 
60 credite 

8 8 50 

2.  
Ştiinţe 

administrative 
Administraţie 

publică 

2 ani 
120 

credite 
15 15 50 

 
Departajarea în caz de medii egale:  
Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT 
1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal 
2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. 
Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil 
Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

3. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale 
Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii 
4. Criteriu suplimentar de departajare – interviu 
 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 
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4. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT                                                          
Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408419  

 
Domeniile Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, Ştiinţa mediului şi Geografie (programe în limba română) 

20 – 23 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (între orele  9
00

 – 16
00

) 

24  iulie 2015 - afişarea rezultatelor; 

27 - 28 iulie 2015 - confirmare acceptării locului – etapa I; 

29 iulie 2015 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa II 

30 iulie 2015 - afişarea rezultatelor finale. 

Domeniul Geografie, programul Tourism management and planning (în limba engleză) 

20 - 23 iulie 2015 până la ora 15.00 - înscrierea candidaţilor (între orele  9
00

 – 16
00

); 
23 iulie 2015, ora 16.00 - susţinerea testului eliminatoriu de limba engleză; 
24 iulie 2015 - afişarea rezultatelor; 
27 - 28 iulie 2015 - confirmarea rezultatelor etapa I; 
29 iulie 2015 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa II; 
30 iulie 2015 -  afişarea rezultatelor finale 
 

Nr 
crt 

Domeniul 
de master 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
*****  

Criterii de admitere 

 Dom. 
Progr. 

*** 

1. 
 

Ştiinţa 
sportului şi 
educaţiei 

fizice 

Educaţie fizică şi 
antrenament sportiv 

2 ani  
120 

credite 

25 

13 50 
Media examenului de licenţă 

 
Departajarea în caz de medii egale:  

1. Nota la lucrarea de licenţă 
2. Media de la bacalaureat 

Kinetoterapie în 
reeducarea funcţională 

12 50 

2. Geografie 

Gestiune şi amenajare 
turistică 

10 

0 60 Media examenului de licenţă 
Departajarea în caz de medii egale:  

1. Nota la lucrarea de licenţă 
2. Media de la bacalaureat 

Gestiunea şi 
planificarea teritoriului 

asistată de GIS 

10 65 

Tourism  management 
and planning (în limba 

engleză) 
29 29 75 

Test eliminatoriu de limba engleză 
(admis / respins). 
Media examenului de licenţă 

Departajarea în caz de medii egale: 
1. Nota la lucrarea de licenţă 
2. Media de la bacalaureat 

3. 
Ştiinţa  

mediului 

Gestiunea, evaluarea, 
conservarea şi 

protecţia mediului 
0 0 50 

Media examenului de licenţă 
Departajarea în caz de medii egale:  

1. Nota la lucrarea de licenţă 
2. Media de la bacalaureat 

 

*** În cadrul aceluiaşi domeniu unde sunt minim două programe de studii, acest număr poate fi modificat în funcţie de 
mediile obţinute de candidaţii de la acelaşi domeniu în conformitate cu Metodologia de admitere a facultăţii. 

 

***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă 
obţinută în România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 

 
5. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 204, 0259 408104 

 
Înscrieri: 20 - 27 iulie 2015 ora 12 (luni - vineri 9

00 –
 16

00
; sâmbătă 9

00
 - 12

00
) 

Afişare liste primare: 27 iulie 2015, ora 16 
Confirmări, etapa I: 28 – 30 iulie 2015 
Afişare liste intermediare: 30 iulie 2015, ora 16 
Confirmări, etapa II: 31 iulie – 3 august 2015, ora 12 
Afişarea rezultatelor finale: 3 august 2015, ora 14 
 

Nr. 
crt 

Domeniul de 
master 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri buget Nr. 
total 

locuri 
*****  

Criterii de admitere 
 Dom. 

Progr. 
*** 

1. 
Calculatoare şi 

tehnologia 
informaţiei 

Management în 
tehnologia informaţiei 

2 ani 
120 

credite 

18 

18 50 
Media la examenul de 
diplomă/licenţă 

 
Departajarea în caz de medii egale: 1. 

Nota la Prezentarea şi susţinerea 
lucrării de finalizare a studiilor de 
licenţă; 
2. Nota la Evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate a 
examenului de finalizare a studiilor de 

Securitatea sistemelor 
de calcul 

0 50 

2. 
Ingineria 

sistemelor 

Sisteme automate 
avansate 

11 

11 50 

Sisteme informatice 
complexe 

0 50 

3. 
Inginerie 
electrică  

Sisteme avansate în 
inginerie electrică 

24 16 50 
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Tehnici informatice în 
inginerie electrică 

8 50 
licenţă; 
3. Media bacalaureat 

4. 
Inginerie 

electronică şi 
telecomunicaţii 

Sisteme electronice 
avansate 

22 

0 50 

Tehnologii audio-video 
şi telecomunicaţii 

22 50 

5. 
Inginerie şi 

management 

Management şi 
comunicare în 

inginerie 
10 10 50 

 
*** În cadrul aceluiaşi domeniu unde sunt minim două programe de studii, acest număr poate fi modificat în funcţie de 

mediile obţinute de candidaţii de la acelaşi domeniu în conformitate cu Metodologia de admitere a facultăţii. 
 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 
 
 
6. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL 
Str. Universităţii nr. 1, tel.:  + 4 0259 408 106 
 

20 – 24 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor ; 
24 iulie 2015, ora 17:00 – afişarea rezultatelor preliminare; 
27 – 29 iulie 2015 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa I; 
29 iulie 2015, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I; 
30 – 31 iulie 2015, ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a; 
31 iulie 2015, ora 16:00 – afișarea rezultatelor finale 

 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
de master 

Program de studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
*****  

Criterii de admitere 

 Dom. 
Progr. 

*** 

1. 
Inginerie  

energetică 

Energii regenerabile 

2 ani 
120 

credite 

31 

15 50 Media la examenul de diplomă/licenţă 

 
Departajarea în caz de medii egale:    

 1. diploma de licenţă în acelaşi 
domeniu de studiu cu cel al programului 
de master; 
2. nota obţinută la proba „Cunoştinţe 
fundamentale şi de specialitate”, din 
cadrul examenului de diplomă; 
3. punctajul obținut în urma susținerii 
unui test scris din disciplinele de 
specialitate specifice domeniului de 
master corespunzător. Testul se susține 
doar în cazul în care nu s-a putut realiza 
departajarea prin aplicarea celor două 
criterii anterioare. 

Managementul 
sistemelor de energie 

16 50 

2. 
Inginerie şi 

management 

Managementul calităţii 
şi protecţia 

consumatorului în 
domeniul textile-

pielărie 

15 15 50 

 
*** În cadrul aceluiaşi domeniu unde sunt minim două programe de studii, acest număr poate fi modificat în funcţie de 

mediile obţinute de candidaţii de la acelaşi domeniu în conformitate cu Metodologia de admitere a facultăţii. 
 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 
 

 
 
 
 
7. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ 
Str. Universităţii nr. 1, tel.:  + 4 0259 408 141 
 

20 - 22 iulie 2015 - Înscrierea candidaţilor 
23 - 24 iulie 2015 - Susţinerea probei eliminatorii Limba engleză (numai pentru candidaţii la programul de studii Sisteme 
mecatronice avansate – în limba engleză) 
24 iulie 2015 - Susţinerea probei Interviu (pentru toţi candidaţii) 
25 – 27 iulie 2015 - Afişarea rezultatelor preliminare 
27 - 28 iulie 2015 - Confirmarea rezultatelor (Etapa I) 
29 – 30 iulie 2015 - Redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor finale 
31 iulie 2015 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a, numai pentru candidații admiși prin redistribuire). 
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Nr 
crt 

Domeniul de 
master 

Program de studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
*****  

Criterii de admitere 

 Dom. 
Progr. 

*** 

1. 
Inginerie 

industrială 

Concepţie, fabricaţie şi 
management asistate de 

calculator 

2 ani  
120 

credite 

14 14 50 

MA = 0,4ML + 0,6 NI 

unde: 
MA = Media Admitere 
ML = Media examenului de Licenţă / 
Diplomă 
NI = nota obţinută la Interviu 

2. 
Ingineria 

autovehiculelor 

Sisteme şi tehnologii 
avansate în ingineria 

autovehiculelor 
14 14 50 

3. 
Inginerie şi 

management 

Inginerie economică şi 
management pentru 

afaceri 
14 

14 50 

Inginerie şi management 
în domeniul 

autovehiculelor 
0 25 

4. 
Mecatronică şi 

robotică 

Sisteme mecatronice 
avansate  (în limba 

engleză) 
14 14 50 

Proba 1 - ELIMINATORIE 

Verificarea competenţelor de limbă 
engleză (calificativ admis / respins).  
 Proba 2: INTERVIU. 
 Media de Admitere: 
MA = 0,4ML + 0,6 NI 

unde: 
MA = Media Admitere 
ML = Media examenului de Licenţă / 
Diplomă 
NI = nota obţinută la Interviu 

 
Departajarea în caz de medii egale: 

1. Diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de masterat 
2. Media examenului de licenţă/diplomă 
 
*** În cadrul aceluiaşi domeniu unde sunt minim două programe de studii, acest număr poate fi modificat în funcţie de 

mediile obţinute de candidaţii de la acelaşi domeniu în conformitate cu Metodologia de admitere a facultăţii. 
 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 

 
8. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 
Str. Universităţii nr. 5, tel.:  + 4 0259 408 167 
 

13 - 23 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 8
00 –

 16
00

; sâmbătă 9
00

 – 12
00

)  
   Testul de limba engleză va avea loc zilnic de la ora 16 
24 iulie 2015 - afişarea rezultatelor preliminare şi depunerea contestaţiilor 
27 - 29 iulie 2015  confirmări (faza 1) 
30 – 31 iulie 2015 confirmări (faza 2) 
3 august 2015 – afişarea rezultatelor finale 
 

Nr 
crt 

Domeniul de 
master 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. total 
locuri 
*****  

Criterii de admitere 

 Dom. 
Progr. 

*** 

1. Istorie Istoria vestului românesc  

2 ani 
120 

credite 

15 15 50 

Media examenului de licenţă 

2. 

Relaţii 
internaţionale 

şi studii 
europene 

Dezvoltare regională şi 
comunicare instituţională 

în UE 
10 

5 50 

Evaluarea politicilor şi a 
programelor publice 

europene 
5 75  Test eliminatoriu de limbă engleză 

(admis/respins) 
Media examenului de licenţă  Studii europene (în limba 

engleză)  
10 10 50 

3. Ştiinţe politice Politici publice europene  13 13 50 Media examenului de licenţă  
 
TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ 

Testul de limbă engleză constă dintr-o conversaţie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză. 
Testul este oral şi are caracter eliminatoriu. 
Departajarea în caz de medii egale: 

1. Media de la bacalaureat 
2. Media probei orale de la examenul de licenţă 
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*** În cadrul aceluiaşi domeniu unde sunt minim două programe de studii, acest număr poate fi modificat în funcţie de 
mediile obţinute de candidaţii de la acelaşi domeniu în conformitate cu Metodologia de admitere a facultăţii. 

 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 

 
9. FACULTATEA DE LITERE               
Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408178 / 0259 408285 
 

20 – 27 iulie 2015, ora 14
00

 –înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9
00 –

 16
00

) 
27 iulie 2015, ora 14

00
- susţinerea probei de competenţă lingvistică pentru candidaţii la programul Tipuri de modernitate în 

spaţiul anglofon şi francofon  
28 iulie 2015 – afişarea rezultatelor/listelor provizorii 
28 iulie – 3 august 2015, ora 12

00
 - confirmari 

3 august 2015, ora 16
00

 -  afişarea rezultatelor finale 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
de master 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri buget Nr. total 
locuri  
***** 

Criterii de admitere 
 Dom. 

Progr. 
*** 

1. Filologie 

Cultură şi civilizaţie 
europeană 

2 ani 
120 

credite 
45 

10 50 
Media examenului de licenţă (100%) 

Probă de competenţă lingvistică în 

cazul candidaţilor care optează pentru 
programul Tipuri de modernitate în spaţiul 
anglofon şi francofon şi nu au absolvit un  
absolvit un program de studii în limba 
engleză / franceză 

Literatura română–
Relevanţe europene 

17 50  

Tipuri de modernitate 
în spaţiul anglofon şi 

francofon 

18 50 

 

Departajarea în caz de medii egale: 

1..nota obţinută la examenul de licenţă la proba 1 
2..nota obţinută la examenul de licenţă la proba 2 
3. Inteviu în faţa Comisiei de admitere a facultăţii. 
 
Proba de competenţă lingvistică în limbile engleză şi franceză pentru candidaţii care optează pentru programul Tipuri de 
modernitate în spaţiul anglofon şi francofon este eliminatorie şi constă dintr-un interviu în limba străină respectivă susţinut în 
faţa comisiei de admitere şi notat cu calificativul admis/respins. 

 
*** În cadrul aceluiaşi domeniu unde sunt minim două programe de studii, acest număr poate fi modificat în funcţie de 

mediile obţinute de candidaţii de la acelaşi domeniu în conformitate cu Metodologia de admitere a facultăţii. 
 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 
 
10. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI 
Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 41255 
 

20 - 26 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9
00 –

 16
00

; sâmbătă - duminică 9
00

 - 12
00

) 
27 iulie 2015 - afişarea rezultatelor preliminare 
28 iulie – 2 august 2015 – confirmarea locului 
3 august 2015 – afişarea listelor finale 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
master 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri  
***** 

Criterii de admitere 

 Dom. 
Progr. 

*** 

1. Silvicultură   
Valorificarea durabilă a 

resurselor pădurii   

2 ani 
120 

credite 

11 11 50 

100% media examenului de  
licenţă  
 

Departajarea în caz de medii 
egale:: interviu privind testarea 

cunoştinţelor pe baza tematicii 
aferente programului de studiu 
pentru care optează candidatul. 

2. Agronomie  
Tehnologii moderne în 
exploataţiile agricole şi 

zootehnice 

10 10 50 

3. Horticultură  
Tehnologii horticole 

moderne 
10 10 50 

4. 
Ingineria 
mediului  

Factori de mediu în 
siguranţa alimentară şi 

sănătatea publică. 

28 

5 50 

Dezvoltare durabilă - 
regională şi agroturistică. 

5 50 

Politici noi de mediu privind  
integrarea europeană. 

5 50 
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Managementul situaţiilor de 
urgenţă,  crizelor şi 

dezastrelor în agricultură, 
silvicultură şi industria 

alimentară 

8 50 

Ingineria mediului şi 
securitate în muncă  

5 50 

5. 
Ingineria 

produselor 
alimentare  

Siguranţă şi securitate 
agroalimentară  

11 11 50 

6. 
Inginerie şi 

management 

Managementul unităţilor de 
turism şi alimentaţie 

publică 

13 13 50 

 
*** În cadrul aceluiaşi domeniu unde sunt minim două programe de studii, acest număr poate fi modificat în funcţie de 

mediile obţinute de candidaţii de la acelaşi domeniu în conformitate cu Metodologia de admitere a facultăţii. 
 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 
 
11. FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
Str. Universitatii nr. 1, Corpul C, tel. 0259 408161 
  
20 – 27 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9

00 –
 16

00
; sâmbătă 9

00
 – 12

00
)  

27 iulie 2015 - afişarea rezultatelor preliminare şi verificarea opţiunii candidaţilor  
28 iulie 2015 – depunerea şi rezolvarea contestaţiilor 
29 iulie – 3 august 2015 - confirmarea locurilor obţinute prin concurs (etapa I şi etapa II ) 
 etapa I - 29 iulie - 31 iulie confirmarea locurilor bugetate 
 etapa II 1 august - 3 august confirmarea locurilor în urma redistribuirii 
3 august 2015 - afişarea rezultatelor finale 

                 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
master 

Program de studii 
Durata 

școlariz. 
Nr. credite 

Nr. 
locuri 
buget 

Nr. total 
locuri  
***** 

Criterii de admitere 

1. Biologie 
Biodiversitatea şi 

monitorizarea 
ecosistemelor 

2 ani 
120 credite 

10 50 

100% media examenului de  licenţă  
 
Departajarea în caz de medii egale: 

nota obţinută la proba 1 a 
examenului de licenţă 

2. Chimie 
Chimie structurală şi 

aplicativă  
9 50 

3. Fizică 
Fizica explorărilor şi 

terapiilor biomedicale 
9 50 

4. Informatică 
Sisteme distribuite în 

internet 
9 50 

5. Matematică Matematică didactică 9 50 

 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 
 
12. FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE 
str. Universității nr. 1, telefon: 0259.408.407, 0259.408.276 
 

13 – 23 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9
00 –

 16
00

; sâmbătă 9
00

 - 12
00

) 
24 iulie 2015 – afişarea rezultatelor provizorii; 
27 iulie 2015, între orele 9

00
-15

00
 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul)  

27 iulie 2015 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor 
28 - 30 iulie 2015 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” 
31 iulie 2015 – afişarea rezultatelor finale 
 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
master 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. 
locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
*****  

Criterii de admitere 

1. 
Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor 
regionale 

2 ani 
120 

credite 
17 

50  
Media generală de admitere = Media 
generală a examenului de licenţă (100%) 

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de 
licenţă  în orice domeniu.   

Economia şi 
administrarea afacerilor 

în turism şi industria 
ospitalităţii 

50  
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Nr. 
crt. 

Domeniul de 
master 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. 
locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
*****  

Criterii de admitere 

2. Contabilitate 
Contabilitatea, auditul şi 

gestiunea afacerilor 

2 ani 
120 

credite 
8 50 

Media generală de admitere = Media 
generală a examenului de licenţă (100%) 

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de 
licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) 
şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-
Bologna) în orice domeniu din domeniul 
fundamental Ştiinţe Economice. 

Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai altor 
domenii decât Contabilitate vor trebui să 
susţină în primul an de studii, examene 
pre-requisite la disciplinele: 

- Contabilitate financiară II 
- Contabilitate de gestiune 
- Contabilitate consolidată.  

3. 
Economie şi 

afaceri 
internaţionale 

Administrarea afacerilor 
interne şi internaţionale a 

întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

2 ani 
120 

credite 
17 

50  Media generală de admitere = Media 
generală a examenului de licenţă (100%) 

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de 
licenţă  în orice domeniu. Relaţii economice 

europene 
50 

4. Finanţe Finanţe, bănci, asigurări 
2 ani 
120 

credite 
7 50 

Media generală de admitere = Media 
generală a examenului de licenţă (100%) 

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de 
licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) 
şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-
Bologna) în orice domeniu din domeniul 
fundamental Ştiinţe Economice. 

Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai altor 
domenii decât Finanţe vor trebui să susţină 
în primul an de studii, examene pre-
requisite la disciplinele: 

- Monedă şi credit 
- Pieţe de capital 
- Asigurări comerciale 

5. Management 
Managementul 

organizaţiei 

2 ani 
120 

credite 
7 50 

Media generală de admitere = Media 
generală a examenului de licenţă (100%) 

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de 
licenţă  în orice domeniu.   

6
. 

Marketing 
Marketing şi comunicare 

în afaceri 

2 ani 
120 

credite 
7 50  

Media generală de admitere = Media 
generală a examenului de licenţă (100%) 

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de 
licenţă  în orice domeniu.   

 
Departajarea în caz de medii egale:  

1. Nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă; 
2. Nota la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă; 
3. Media generală la examenul de bacalaureat; 
4. Nota obţinută la limba română la examenul de bacalaureat. 
Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în 

cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va 
considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe. 
 
***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 



12 / 12 

13. FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO UMANE 
Str. Universității nr. 5, telefon: 0259.408.439 
 

20 - 24 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9
00 –

 16
00

) 

27 iulie 2015, ora 09
00

 – susţinerea probei de admitere la programele din domeniul Psihologie 

27 iulie 2015, ora 09
00

 – susţinerea probei de admitere la programele din domeniul Ştiinţe ale educaţiei 

27 iulie 2015, ora 09
00

 – susţinerea probei de admitere la programele Dezvoltare socială şi     

 instituţională şi Gestiunea resurselor umane 

28 iulie 2015, ora 09
00

  – susţinerea probei de admitere la programele Economie socială,     

 Managementul serviciilor sociale şi Politici publice în asistenţa socială 

29 iulie 2015 – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor 

30 – 31 iulie 2015 – confirmarea locului ocupat (Etapa I) 

3 august 2015 – confirmarea locului ocupat (Etapa a II-a) 

3 august 2015, ora 16
00

 – Afişarea rezultatelor finale  

 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
master 

Program de studii 
Durata 

școlariz. 
Nr. credite 

Nr. 
locuri 
buget 

Nr. total 
locuri  
***** 

Criterii de admitere 

1. Sociologie 

Economie socială 

2 ani  
120 credite 

33 

50 

60% media examenului de licenţă 
40% nota proiectului de cercetare 
 
Departajarea în caz de medii egale: 

Nota probei „Evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate” din 
cadrul examenului de licenţă 

Managementul serviciilor 
sociale 

50 

Politici publice în 
asistenţa socială 

50 

Dezvoltare socială şi 
instituţională 

50 

Gestiunea resurselor 
umane 

50 

2. Psihologie 

Psihologie clinică, 
consiliere psihologică 

şi psihoterapie 

22 

50 

40% media examenului de licenţă 
60% nota proiectului de cercetare 
 
Departajarea în caz de medii egale: 

Nota probei „Evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate” din 
cadrul examenului de licenţă 

Psihologie 
educaţională, consiliere 
şcolară şi vocaţională 

50 

3. 
Ştiinţe ale 
educaţiei 

Educaţie integrată în 
învăţământul primar şi 

preşcolar 
10 50 

60% media examenului de licenţă 
40% nota proiectului de cercetare 
 
Departajarea în caz de medii egale: 

Nota probei „Evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate” din 
cadrul examenului de licenţă 

 

***** Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se 
înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni care au diploma de licenţă obţinută în 
România sau în alt stat membru al UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană (10 locuri pe universitate) 
 

14. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN” 
str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182, 0259-408143 
 

20 – 28 iulie 2015  - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9
00 –

 16
00

; sâmbătă 9
00

 - 12
00

); 
29 iulie 2015 - afişarea rezultatelor; 
29 – 31 iulie 2015 - confirmări  
31 iulie 2015 - afişarea rezultatelor finale. 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
master 

Program de studii 
Durata 

școlariz. 
Nr. credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. total 
locuri  
***** 

Criterii de admitere 
 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. 

Teologie 

Istorie bisericească şi 
gândire creştină 

2 ani  
120 credite 

25 

13 50 
Media examenului de 
licenţă (100%) 
Departajarea în caz de 

medii egale:  
1. Nota probei 1 a 
examenului de licenţă; 
2. Media examenului de 
bacalaureat 

2. 
Teologie sistematică pe 

fundamente biblice şi 
patristice 

12 50 

 

*** În cadrul aceluiaşi domeniu unde sunt minim două programe de studii, acest număr poate fi modificat în funcţie de 
mediile obţinute de candidaţii de la acelaşi domeniu în conformitate cu Metodologia de admitere a facultăţii. 
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