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4.7. Criteriile de admitere la studii universitare de licenţă 

 
Criteriile de admitere la studii universitare de licenţă, la Facultatea de Ştiinţe Economice, 

pe domenii, pentru sesiunile Iulie 2022 şi Septembrie 2022, sunt: 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
licenţă 

Programul de 
studii / 

Specializarea 
(acronimul 

specializării) 

Criterii de admitere 

1 
Administrarea 
afacerilor 

Economia 
comerţului, 
turismului şi 
serviciilor (ECTS) 

Concurs de dosare (Ierarhizare în funcție de media 
generală de bacalaureat): 
 
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 (CIG) 

3 Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale (AI) 

4 
Finanţe 

Finanţe şi bănci 
(FB) 

5 Management Management (MN) 

6 

Marketing Marketing (MK) 

7 
Administrarea 
afacerilor 

Administrarea 
afacerilor (în limba 
engleză) (AAE)* 

Criteriu eliminatoriu: existența la dosarul de 
înscriere a unui document care să ateste 
cunoașterea limbii engleze de către candidat: 
certificat de competență lingvistică, respectiv 
adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care 
să rezulte studierea limbii engleze în liceu cel 
puțin 1 an.  
 
Concurs de dosare (ierarhizare în funcție de media 
generală de bacalaureat): 
 
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 

8 

Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale (în 
limba engleză) 
(AIE)* 
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Nr. 
crt. 

Domeniul de 
licenţă 

Programul de 
studii / 

Specializarea 
(acronimul 

specializării) 

Criterii de admitere 

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. 

* Program de studii/ specializare cu predare în limba engleză. 
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