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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 facă şi o a doua facultate 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.  
 Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi admişi dacă: 

 au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul) şi au obţinut la 
concursul de admitere minim nota 5 (cinci); 

 dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii în baza 
Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că poate fi înmatriculat în 
an superior; 

 există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de admitere) pentru 
aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la facultatea respectivă.  

 
 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 
 
Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, 

conform metodologiilor proprii. 
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 ); 

 cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte 
concursuri naţionale sau internaţionale. 
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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 bacalaureat 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, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele 
pentru promoţia 2015, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ;  

            b)  Certificatul de naştere în copie legalizată ;  
           c) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul; 
           d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea 
la care candidează; 
           e)  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;  
           f)  Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;  
           g) 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 liceul în altă ţară, diploma de bacalaureat 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 bacalaureat 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:  
1. copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  
2. adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);  
3. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;  
4. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în 

activitate a susţinătorilor legali;   
5. documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la 

alte concursuri naţionale sau internaţionale 
 
 Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de 
bacalaureat/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; 

 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. 
  
 
 

http://www.cnred.edu.ro/
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IV. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din etnia rromilor 

   
 Candidaţii din etnia rromilor se pot înscrie şi pot candida  pentru locurile subvenţionate de la buget, alocate 
Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii de candidaţi.  
 În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o cerere tipizată 
la secretarul şef al universităţii pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget 
alocate distinct candidaţilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii) şi va 
prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal 
constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al 
respectivei organizaţii).  
 În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei de 
admitere, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăţii. După finalizarea admiterii 
la nivel de facultate, candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins cu 
taxă. 
 În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel 
de facultate, au obţinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. Astfel, după finalizarea admiterii la toate 
facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii 
participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special 
destinate lor.  
 
 Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. 
Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina de web. În limita locurilor bugetate special 
alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii 
unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul 
iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă). 
 
 Observaţie: Facultatea de Medicină şi Farmacie, prin metodologia de admitere a facultăţii, a 
repartizat câte 1 loc pentru fiecare program de studii de licenţă pentru tineri de etnie romă.  
 
 

V. 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 
 
Înscrieri: 13 – 27 iulie 2015 (luni-vineri 9

00 –
 16

00
; sâmbătă 9

00
 - 12

00
) 

Proba 1 eliminatorie: 28 iulie.2015 
Proba 2: 29 iulie 2015 
Afişarea rezultatelor preliminare: 30 iulie 2015 
Confirmări: 31 iulie – 3 august 2015 
Afişarea rezultatelor finale: 3 august 2015 
 

Nr 
crt 

Domeniu 
de licenţă 

Program de 
studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
***** 

Criterii de admitere 

Dom. Progr. 

1. 
 

Muzică 

Pedagogie 
muzicală 

3 ani 
180 

credite 
10 10 20  

Probă eliminatorie: Reproducerea 

vocală a unor fragmente muzicale 
interpretate la pian de către comisie. 
Proba de specialitate: Interviu în 

care se va urmări nivelul   
cunoştinţelor muzicale al 
candidatului 
Departajarea în caz de medii 
egale: nota la Solfegiu la prima 

vedere 

Interpretare 
muzicală - 

instrumente 

4 ani 
240 

credite 
15 15 15  

Probă eliminatorie: O gamă majoră 

şi relativa sa minoră (la alegere), cu 
arpegii. 
Proba de specialitate: 

- Proba de aptitudini instrumentale 
(75%) 
- Interviu în vederea evaluarii 
cunoştinţelor teoretice (25%) 
Departajarea în caz de medii 
egale: nota la proba de tehnică şi 

interpretare instrumentală 

Interpretare 
muzicală – canto 

4 ani 
240 

credite 
11 11 12  

Probă  eliminatorie: Vocalize 
Proba de specialitate: 

- Proba de aptitudini vocale şi 
scenice (75%) 
- Interviu în vederea evaluarii 

cunoştinţelor teoretice (25%) 
Media finală a examenului = media 

aritmetică a notelor obţinute la 
subprobele de concurs 
Departajarea în caz de medii 
egale: nota la proba de 
interpretare vocală 

2.  Arte vizuale 

Arte plastice 
(Pictură) 

3 ani 
180 

credite 

6 6 20  

Proba 1 - eliminatorie:  
- Mapă cu minim 10 lucrări 
- Interviu 
Proba 2: Desen pentru pictură 
(100% din nota finală) 
Departajarea în caz de medii 
egale: Media la examenul de 
bacalaureat 

Arte plastice     
(Sculptură) 

7 7 20  

Probă eliminatorie:  
- Mapă cu minim 10 lucrări 
- Interviu 
Probă practică: Desen pentru 
sculptură (100% din nota finală) 
Departajarea în caz de medii 
egale: Media la examenul de 
bacalaureat 
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Arte decorative 6 6 20  

Probă eliminatorie:  
- Mapă cu minim 10 lucrări 
- Interviu 
Probă practică: Desen pentru 
arte decorative (100% din nota 

finală) 
Departajarea în caz de medii 
egale: Media la examenul de 
bacalaureat 

Design 6 6 20  

Probă eliminatorie:  
- Mapă cu minim 10 lucrări 
- Interviu 
Probă practică: Desen pentru 
design (100% din nota finală) 
Departajarea în caz de medii 
egale: Media la examenul de 
bacalaureat 

Modă-design 
vestimentar 

6 6 15  

Probă eliminatorie:  
- Mapă cu minim 10 lucrări 
- Interviu 
Probă practică: Desen pentru 
modă-design vestimentar (100% 

din nota finală) 
Departajarea în caz de medii 
egale: Media la examenul de 
bacalaureat 

Arte plastice 
(Grafică) 

 
6 6 20 

Probă eliminatorie:  
- Mapă cu minim 10 lucrări 
- Interviu 
Probă practică: Desen pentru 
grafică (100% din nota finală) 
Departajarea în caz de medii 
egale: Media la examenul de 
bacalaureat 

***** 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

 
 2. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ 
Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 408447 
 
Înscrieri programe inginerie: 13 – 25 iulie 2015 (luni - vineri 9

00
 – 16

00
; sâmbătă - duminică 9

00
 - 12

00
) 

Înscrieri program de studii Arhitectură: 13 – 21 iulie 2015 (luni - vineri 900 – 16
00

; sâmbătă - duminică 9
00

 - 12
00

) 
Susţinerea examenelor la programul Arhitectură: 23 iulie 2015 
Afişarea rezultatelor preliminare: 27 iulie 2015 
Confirmări: 27 – 31 iulie 2015 
Afişarea rezultatelor finale: 3 august 2015 
 

Nr 
crt 

Domeniu 
de licenţă 

Program de 
studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
***** 

Criterii de admitere 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. 
Inginerie 

geodezică 

Măsurători 
terestre şi 
cadastru 

4 ani 
240 

credite 

19 19 60 
Media la examenul de 
bacalaureat 
Departajarea în caz de medii 
egale:  
1. Nota la Matematică la 
examenul de bacalaureat 
2. Certificatul obţinut la proba 
„Evaluarea competenţelor 
digitale”  la examenul de 
bacalaureat 

2. 
Inginerie 

civilă 

Construcţii 
civile, 

industriale şi 
agricole 

38 

19 75  

Inginerie 
sanitară şi 
protecţia 
mediului 

19 60  
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3. Arhitectură Arhitectură  
6 ani 
360 

credite 
20 20 40 

Proba 1: Desen liber – probă 
eliminatorie (admis/respins) 
Proba 2: Desen tehnic (cu o 
pondere de 70%); Media la 
examenul de bacalaureat (cu o 
pondere de 30%) 
Departajarea în caz de medii 
egale:  Nota la Matematică la 
examenul de 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

 
 
 3. FACULTATEA DE DREPT 
Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 479980 
 
13 – 25 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9

00
 – 16

00
; sâmbătă 9

00
 - 12

00
) 

27 iulie 2015 – Afişarea listelor iniţiale 
27 – 31 iulie 2015 - perioada de confirmări 
3 august 2015 – afişarea listelor finale 
 

Nr 
crt 

Domeniu de 
licenţă 

Program de 
studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
***** 

Criterii de admitere 

Dom. Progr. 

1. Drept Drept 
4 ani  
 240 

credite 
36 36 150 

 
70% medie Bacalaureat + 30% 
media notelor de la proba de 

Limba română din cadrul 
examenului de Bacalaureat. 

 
Departajarea în caz de medii 
egale: Media disciplinelor 
umaniste de la examenul de 
bacalaureat 

2. 
Ştiinţe 

administrative 
Administraţie 

publică 

3 ani  
 180 

credite 
20 20 40  

 
***** 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

 
4. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT 
Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408419  
 
Domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie: 

Înscrieri: 14 iulie – 22 iulie 2015 – ora 14
00

(luni - vineri 9
00 –

 16
00

) 
Susţinerea probei eliminatorii (Testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ): 23 iulie 2015  
Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2015 
Confirmări, etapa I: 24 iulie, 27 iulie şi 28 iulie 2015 
Confirmări candidaţi admişi prin redistribuire, etapa II: 29 iulie 2015  
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2015 

Domeniul de licenţă Geografie (programe în limba română): 
Înscrieri: 14 iulie – 23 iulie 2015 (luni - vineri 9

00 –
 16

00
) 

Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2015 
Confirmări, etapa I: 24 iulie, 27 iulie şi 28 iulie 2015 
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Confirmări candidaţi admişi prin redistribuire, etapa II: 29 iulie 2015  
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2015  

Program de studii Geografia turismului (în limba engleză): 
Înscrieri: 14 iulie – 22 iulie 2015 (luni - vineri 9

00 –
 16

00
) 

Susţinerea probei eliminatorii: 23 iulie 2015, ora 8,30  
Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2015 
Confirmări, etapa I: 24 iulie, 27 iulie şi 28 iulie 2015 
Confirmări candidaţi admişi prin redistribuire, etapa II: 29 iulie 2015  
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2015 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
licenţă 

Program de 
studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri  
***** 

Criterii de admitere 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. 
Educaţie fizică 

şi sport 

Educaţie fizică şi 
sportivă 

3 ani  
180     

credite 

25 

15 50  
Probă eliminatorie 
(admis/respins): Testarea 
capacităţii motrice – parcurs 
aplicativ 
Media bacalaureat  (100%) 
Departajarea în caz de 
medii egale: 
1. Nota obţinută la 
bacalaureat la Limba şi 
literatura română 
2. Nota obţinută la 
bacalaureat la Biologie 
3. Interviu 

Sport şi 
performanţă 

motrică 
10 50 

2. Kinetoterapie 
Kinetoterapie şi 

motricitate 
specială 

19 19 80 

3. 
 

Geografie 

Geografie 

28 

0 75  Media de la bacalaureat 
100% 
Departajarea în caz de 
medii egale: 
1. Nota la examenul de 
bacalaureat la disciplina 
Geografie 
2. Nota la examenul de 
bacalaureat la disciplina 
Limba şi literatura română – 
proba scrisă 

Planificare 
teritorială 

18 50  

Geografia 
turismului 

10 150  

Geografia 
turismului (în 

limba engleză) 
20 20 50  

Test eliminatoriu de limba 
engleză notat admis / 
respins. 
Media de la bacalaureat 
100% 
Departajarea în caz de 
medii egale: 
1. Nota la examenul de 
bacalaureat la disciplina 
Geografie 
2. Nota la examenul de 
bacalaureat la disciplina 
Limba şi literatura română – 
proba scrisă 

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. 
 
*** 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 
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5. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 204 
 

Înscrieri: 13 - 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 

Domeniu de 
licenţă 

Program de studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
***** 

Criterii de admitere 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. 
Calculatoare şi 

tehnologia 
informaţiei 

Calculatoare 

4 ani  
 240 

credite 

40 
21 75 

Media la examenul 
de bacalaureat. 
 
Departajarea în caz 
de medii egale: 
1. Nota  obţinută la 
Matematică la 
examenul de 
bacalaureat 
2. Media de la proba 
Competenţe digitale la 
examenul de 
bacalaureat 

Tehnologia informaţiei 19 35  

2. 
Ingineria 

sistemelor 
Automatică şi informatică 

aplicată 
21 21 30  

3. 
Inginerie 
electrică 

Electromecanică 

41 

21 50 

Electromecanică (la 
Beiuş) 

0 30 

Sisteme electrice 20 50  

4. 
Inginerie 

electronică şi 
telecomunicaţii 

Electronică aplicată 
41 

21 40  

Reţele şi software de 
telecomunicaţii 

20 60 

5. 
Inginerie şi 

management 

Inginerie economică în 
domeniul electric, 

electronic şi energetic 
19 19 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

 
6. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL 
Str. Universităţii nr. 1, tel.:  + 4 0259 408 106;  fax:  + 4 0259 408 406 
 
13 – 24 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9

00 –
 15

00
) 

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 – afişarea rezultatelor finale. 
 

Nr 
crt 

Domeniu de 
licenţă 

Program de studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
***** 

Criterii de admitere 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. 
 

Inginerie 
energetică 

Ingineria sistemelor 
electroenergetice 

4 ani  
 240 

credite 

45 
25 75 

Media la examenul de 
bacalaureat. 

 
Departajarea în caz de 
medii egale: 
1. Nota  obţinută la 
Matematică la examenul 
de bacalaureat 
2. Calificativul obţinut la 
proba de bacalaureat 
Evaluarea 
competenţelor digitale 
3.  Interviu  

Energetică industrială 20 20 

2. 
Inginerie 

industrială 

Ingineria sistemelor de 
energii regenerabile 

32 
14 50 

Tehnologia tricotajelor şi 
confecţiilor 

18 25 

3. 
Inginerie şi 

management 

Inginerie economică în 
domeniul electric, 

electronic şi energetic 
32 

14 50 

Inginerie economică 
industrială 

18 50 
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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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

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

13 - 22 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9
00 

– 16
00

) 
24 – 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 candidaţii admişi prin redistribuire). 

 
Învățământ cu frecvență (IF) 

Nr 
crt 

Domeniu de 
licenţă 

Program de studii 
Durata 
școlariz 

Nr. credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. total 
locuri 
***** 

Criterii de 
admitere 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. 
Ingineria 

autovehiculelor 
Autovehicule rutiere 

4 ani  
 240 

credite 

29 29 75  
MA =MB, 
unde: 
MA = Media 
Admitere 
MB = Media 
Bacalaureat 

2. 
Inginerie 

industrială 
Tehnologia 

construcţiilor de maşini 
30 30 80  

3. 
Inginerie şi 

management 
Inginerie economică în 

domeniul mecanic 
29 29 80  

4. 
 

Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică  
28 

14 30  

Robotică 14 50 

 

 
Învățământ la distanţă (ID) 

Nr. 
crt 

Domeniu de 
licenţă 

Program de studii 
Durata 
școlariz 

Nr. credite 

Nr. locuri 
buget Nr. total 

locuri 
Criterii de 
admitere 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. 
Inginerie şi 

management 
Inginerie economică în 

domeniul mecanic 
4 ani  

240 credite 
0 0 60 

MA =MB, 
unde: 
MA = Media 
Admitere 
MB = Media 
Bacalaureat 

 
Departajarea în caz de medii egale: 
1. Nota  obţinută la proba Matematică a examenului de bacalaureat 

 Calificativul obţinut la proba  Evaluarea competenţelor digitale a examenului de 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 
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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. 

Domeniu de 
licenţă 

Program de studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
***** 

Criterii de admitere 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. Istorie Istorie 

3 ani  
 180 

credite 
 
 

17 17 60  
Media de la examenul 
de bacalaureat 

2. 
Relaţii  

internaţionale şi 
studii europene 

Relaţii  internaţionale 
şi studii europene 

12 12 100 
Media de la examenul 
de bacalaureat 

Relaţii  internaţionale 
şi studii europene 
(limba engleză) 

12 12 50  

Test eliminatoriu de 
limbă engleză 
(admis/respins) 
Media de la examenul 
de bacalaureat 

3. Ştiinţe politice 
Studii de securitate 

31 
12 30  

Media de la examenul 
de bacalaureat 
 

 

Ştiinţe politice 19 75  

4. 
Ştiinţe ale 

comunicării 

Jurnalism  

13 

13 50  
Comunicare şi relaţii 

publice 
0 75 

5. Studii culturale 

Turism cultural  
 

5 

5 40 

Studii americane  
 

0 50 

 
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: Nota disciplinei Limba şi literatura română de la examenul de 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

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

 
13 – 24 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9

00 –
 16

00
) 

27 iulie 2015 - susţinerea probei/probelor orale de competenţă lingvistică 
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 

Domeniu 
de licenţă 

Program de studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
***** 

Criterii de admitere 

Dom. Progr. 

1. 
Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura 
română – O limbă şi 
literatură modernă 
(engleză, franceză, 

germană) 

3 ani 
180 

credite 
30 30 50 

1. Probă de competenţă 
lingvistică, eliminatorie, notată 
cu admis/respins, la limbile 
engleză, franceză, germană 
(interviu în limba străină 
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Limba şi literatura 
engleză – O limbă şi 
literatură modernă 

(franceză, germană) 
/ Limba şi literatura 

română 

29 29 50  

respectivă susţinut în faţa 
comisiei de admitere) 
 
2. Media examenului de 
bacalaureat – 100% 
 
Departajarea în caz de medii 
egale:  
1. Nota la Bacalaureat la 
disciplina Limba şi literatura 
română; 
2. Interviu  

Limba şi literatura 
franceză – O limbă 

şi literatură modernă 
(engleză, germană) / 

Limba şi literatura 
română 

11 11 50  

Limba şi literatura 
germană – O limbă 

şi literatură modernă 
(engleză, franceză) / 

Limba şi literatura 
română 

7 7 25  

 
***** 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

 
10. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
Str. P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: +40 259 412 834 ; Fax: +40 259 418 266 

 
13 - 25 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9

00 –
 16

00
; sâmbătă - duminică 9

00
 - 12

00
)  

27 iulie 2015 - susţinerea probelor de concurs;  
28 iulie 2015 - afişarea rezultatelor;  
30 iulie – 1 august 2015 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;  
2 august 2015 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 30.07. - 01.08.2015 
3 august 2015 – afişarea rezultatelor finale  

 

Nr 
crt 

Ramură 
de 

ştiinţă/ 
Domeniu 

de 
licenţă 

Program de studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget Nr. 

total 
locuri 
***** 

Criterii de admitere 

 Dom. 
Progr. 

*** 

1. 

Medicină/
Sănătate 

Medicină 
6 ani 
360 

credite 

80 80 140  
Test grilă, la alegere între Biologie sau 
Chimie organică. 

Medicină 
dentară/S
ănătate 

Medicină dentară 40 40 85  
Test grilă, la alegere între Biologie sau 
Chimie organică. 

Medicină/
Sănătate 

Medicină (în limba 
engleză) 

6 ani 
360 

credite 
0 0 50 

- Test eliminatoriu de limbă engleză, 
notat cu admis/respins 
- Interviu, la alegere între Biologie sau 
Chimie organică. 
Ambele probe se susţin în faşa 
comisiei de admitere 

Farmacie
/Sănătate 

Farmacie 
5 ani 
300 

credite 
20 20 50  

- Test grilă Biologie, Chimie organică  
şi     Chimie anorganică 

Medicină/
Sănătate 

Asistenţă medicală 
generală 

4 ani 
240 

credite 
15 15 50 

 Test grilă  Biologie 
 
Obs. La înscriere candidaţii vor opta 
pentru cele patru specializări în ordinea 
preferinţelor. Distribuirea pe specializări 
se va face ţinând cont de opţiunile făcute 
în prealabil şi nota obţinută la testul grilă. 

Medicină/
Sănătate 

Balneofiziokinetotera
pie şi recuperare 

3 ani 
180 

credite 

25 

15 50 

Radiologie şi 
imagistică 

10 30 

Medicină 
dentară/S
ănătate 

Tehnică dentară 15 15 30  
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Departajarea în caz de medii egale: 
1. Media de la bacalaureat  

2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră  
  

*** 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) – 1 loc pe program de studii 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

 
 
 
 
11. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI 
Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 412550 
 
13 - 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 

Domeniu de 
licenţă 

Program de 
studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri  
***** 

Criterii de admitere 
 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. Agronomie  Agricultură 

4 ani 
240 

credite 

12 12 50 

100% media de 
bacalaureat  
 
Departajarea în caz de 
medii egale: nota  la proba 
de examen Limba şi 
literatura română de la 
examenul de bacalaureat 

2. Horticultură 
Horticultură  

21 
11 50 

Peisagistică 10 30   

3. Silvicultură 
Silvicultură  

24 
16 75  

Exploatări 
forestiere 

8 40  

4. Zootehnie  Zootehnie   13 13 50  

5. Ingineria mediului 

Ingineria 
sistemelor 

biotehnice şi 
ecologice  

17 17 120  

6. Inginerie forestieră 
Ingineria 

prelucrării lemnului 
11 11 35 

7. 
Ingineria 

produselor 
alimentare 

Controlul şi 
expertiza 

produselor 
alimentare 

27 

14 250  

Tehnologia 
prelucrării 
produselor 

agricole 

13 50 

8. 

Inginerie şi 
management în 

agricultură şi 
dezvoltare rurală 

Inginerie şi 
management în 

alimentaţia publică 
şi agroturism  

19 19 90 

 
*** 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţ i din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 
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12. FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
Str. Universitatii nr. 1, Corpul C, tel. 0259 408161 
 
13 – 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 
27 iulie 2015 – proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins, pentru specializarea 
Matematică (în limba engleză) 
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 

Domeniu de 
licenţă 

Program de 
studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. total 
locuri 
***** 

Criterii de admitere 
 

Dom. 
Progr. 

*** 

1. Biologie Biologie 

3 ani 
180 

credite 

24 24 80  Diploma de bacalaureat 
Media de admitere: La alegere 

 media generală la 
bacalaureat;  

 nota la proba E.c. din 
cadrul examenului de 
bacalaureat; 

 nota la proba E.d. din 
cadrul examenului de 
bacalaureat. 

2. Chimie Chimie 23 23 40  

3. Fizică 

Fizică 

23 

0 40 

Fizică medicală 23 40 

4. Informatică  Informatică 25 25 50 Diploma de bacalaureat 
Media de admitere: La alegere 

 media generală la 
bacalaureat; 
 nota la Matematică din 
cadrul examenului de 
bacalaureat;  

 nota la Informatică din 
cadrul examenului de 
bacalaureat;  

5. Matematică  

Matematică 

10 

10 50  

Matematică 
informatică 

0 40 

Matematică (în 
limba engleză) 

13 13 30 

- Interviu limbă engleză – 
probă eliminatorie, notată cu 
admis / respins 
- Diploma de bacalaureat 
Media de admitere: 
La alegere 

 media generală la 
bacalaureat; 
 nota la Matematică din 
cadrul examenului de 
bacalaureat;  

 nota la Informatică din 
cadrul examenului de 
bacalaureat;  

6. 
Ştiinţa 

mediului 

Ecologie şi 
protecţia 
mediului 

0 0 40 

Diploma de bacalaureat 
Media de admitere: 
La alegere 

 media generală la 
bacalaureat;  

 nota la proba E.c. din 
cadrul examenului de 
bacalaureat; 

 nota la proba E.d. din 
cadrul examenului de 
bacalaureat. 

Departajarea în caz de medii egale: notei de la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, 
E.c, din cadrul examenului de bacalaureat. 
În Metodologia de admitere a facultăţii sunt stipulate facilităţi la admitere pentru candidaţii care au 
participat  şi / sau obţinut premii la olimpiade şcolare, concursuri naţionale şi internaţionale. 
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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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

 

 
13. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 
str. Universității nr. 1, telefon: 0259.408.407 – secretar șef, 0259.408.276 – secretariat facultate 
 
13 – 23 iulie 2015 - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9

00 –
 16

00
; sâmbătă 9

00
 - 12

00
) 

23 iulie 2015, ora 17
00

, sala F003 – proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis 
/ respins, numai pentru candidații care optează pentru programul de studii Afaceri internaționale (în limba engleză)  
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 
 

Învățământ cu frecvență (IF) 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
licenţă 

Program de 
studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
***** 

Criterii de admitere 

Dom. Progr. 

1. 
Administrarea 

afacerilor 

Economia 
comerţului, 
turismului şi 
serviciilor 

3 ani 
180 

credite 

18 18 120  

Media generală de admitere =  
Media generală la examenul de 
bacalaureat (100%) 
Departajarea în caz de medii egale: 

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la 
examenul de bacalaureat; 
2. Nota la proba (disciplina) Economie la 
examenul de bacalaureat. 
3. Nota la proba (disciplina) Limba 
română la examenul de bacalaureat  
Notă. În cazul în care un candidat nu a 

susţinut / nu dovedeşte susţinerea la 
examenul de bacalaureat a probelor 
(disciplinelor) ce reprezintă criterii de 
departajare, se va considera nota 1 la 
respectiva probă / respectivele probe. 

2. Contabilitate 
Contabilitate şi 
informatică de 

gestiune 
18 18 75  

3. 
Economie şi 

afaceri 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale 

18 18 120  

4. Finanţe Finanţe şi bănci 17 17 100  

5. Management Management 17 17 100 

6. Marketing Marketing  17 17 75  

7. 
Economie şi 

afaceri 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale (în 
limba engleză) 

3 ani 
180 

credite 
18 18 50 

Test grilă de verificare a nivelului de 
cunoaştere a limbii engleze 
(eliminatoriu, notat cu   admis / 
respins) 
Media generală de admitere =  
Media generală la examenul de 
bacalaureat (100%) 
Departajarea în caz de medii egale: 

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la 
examenul de bacalaureat; 
2. Nota la proba (disciplina) Economie la 
examenul de bacalaureat 
3. Nota la proba (disciplina) Limba 
engleză la examenul de bacalaureat 
Notă. În cazul în care un candidat nu a 
susţinut / nu dovedeşte susţinerea la 
examenul de bacalaureat a probelor 
(disciplinelor) 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 
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 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 

 

Învățământ la distanță (ID) 

Nr. 
crt. 

Domeniu de 
licenţă 

Program de 
studii 

Durata 
școlariz. 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
Criterii de admitere 

Dom. Progr. 

1.  
Administrarea 

afacerilor 

Economia 
comerţului, 
turismului şi 
serviciilor 

3 ani 
180 

credite 

0 0 50  

Media generală de admitere =  
Media generală la examenul de 
bacalaureat (100%) 
Criterii de departajare în caz de medii 
egale: 
1. Nota la proba (disciplina) 
Matematică la examenul de 
bacalaureat; 
2. Nota la proba (disciplina) Economie 
la examenul de bacalaureat 
3.  Nota la proba (disciplina) Limba 
română la examenul de bacalaureat  
Notă. În cazul în care un candidat nu a 
susţinut / nu dovedeşte susţinerea la 
examenul de bacalaureat a probelor 
(disciplinelor) ce reprezintă criterii de 
departajare, se va considera nota 1 la 
respectiva probă / respectivele probe.. 

2.  Contabilitate 
Contabilitate şi 
informatică de 

gestiune 
0 0 75  

3.  
Economie şi 

afaceri 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale 

0 0 30  

4.  Finanţe Finanţe şi bănci 0 0 50 

5.  Management Management 0 0 75  

6.  Marketing Marketing 0 0 50 

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

13 – 24 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor (luni - vineri 9
00 –

 16
00

) 

27 iulie 2015 – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor 

28 – 30 iulie 2015 – confirmarea locului ocupat (Etapa I) 

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

3 august 2015 – afişarea rezultatelor finale  

 
 Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

Nr. 
crt 

Domeniu 
de licenţă 

Program de studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. 
locuri 
buget 

Nr. total 
locuri 
***** 

Criterii de admitere 

1. 
Asistenţă 
socială 

Asistenţă socială 

3 ani  
 180 

credite 

29 100 

Media examenului de 
bacalaureat. 
 
Departajarea în caz de medii 
egale: Nota probei de Limba şi 
literatura română la examenul 
de Bacalaureat. 

2. Psihologie Psihologie 25 125 

3. Sociologie 
Sociologie 

28 
50  

Resurse umane 50 

4. 
Ştiinţe ale 
educaţiei 

Pedagogia 
învăţământului primar şi 

preşcolar 

33 

75 

Pedagogia 
învăţământului primar şi 

preşcolar (la Beiuş) 
60  

Psihopedagogie specială 25  

Pedagogia 
învăţământului primar şi 

preşcolar (în  limba 
maghiară) 

8 25 

Media examenului de 
bacalaureat. 
Departajarea în caz de medii 
egale:  Nota probei de Limba şi 
literatura maghiară la examenul 
de Bacalaureat. 

 
***** 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 
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 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii din domeniile de licenţă menţionate în adresa MECTS nr. 24 / ON/ 09.04.2015 se 
înscriu candidaţi români de pretutindeni (79 locuri pe universitate) 
 
Învățământ cu frecvență redusă (FR) 

Nr. 
crt 

Domeniu 
de licenţă 

Program de studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. 
locuri 
buget 

Nr. 
total 

locuri 
Criterii de admitere 

1. 
Ştiinţe ale 
educaţiei 

Pedagogia 
învăţământului primar 

şi preşcolar 

3 ani  
 180 

credite 
0 75 

Media examenului de 
bacalaureat. 
Departajarea în caz de medii 
egale: Nota probei de Limba şi 
literatura română la examenul de 
Bacalaureat. 

 
 
 
15. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN” 
Adresa: Oradea, str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182, 0259-408143 
 
13 - 24 iulie 2015  - înscrierea candidaţilor (luni - vineri 900 – 16

00
; sâmbătă 9

00
 - 12

00
) 

27 iulie 2015 - verificarea aptitudinilor muzicale; 

28 iulie 2015  - examen scris din „Învăţătura de credinţă  ortodoxă”;  

28 iulie 2015   - afişarea rezultatelor; 

28 – 31 iulie 2015 - confirmări  

31 iulie 2015 – afişarea rezultatelor finale 

Nr 
crt 

Domeniude 
licenţă 

Program de 
studii 

Durata 
școlariz 

Nr. 
credite 

Nr. locuri 
buget 

Nr. total 
locuri 
***** 

Criterii de admitere 
 

Dom. 
Progr. 

1. 
 

Teologie 

Teologie 
ortodoxă 
pastorală 

4 ani  
240 

credite 
24 24 60 

1. Probă eliminatorie: 
verificarea aptitudinilor 
muzicale (admis / respins) 
2. Probă scrisă: Învăţătura de 
credinţă ortodoxă – 50% 
3. Media bacalaureat -  50% 

Teologie 
ortodoxă 

asistenţă socială 

3 ani  
180 

credite 
20 20 25 

 
Departajarea în caz de medii egale:  
1. Media generală de la examenul de bacalaureat 
2. Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă de la examenul de bacalaureat 
 
***** 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 candidaţi de etnie rromă (31 
locuri pe universitate) 

 la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi din Republica 
Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (15 locuri pe universitate) 

 


