CENTRALIZATOR CONDITII ADMITERE 2012

I. FACULTATEA DE TEOLOGIE
Programul

Perioada de
Înscriere
Vară/Toamnă

Perioada de
Concurs
Vară/Toamnă

Probe de
Concurs

Conţinutul probei de concurs/
Criterii de selecţie

Comisia:
Preşedinte,
Secretar,
membrii

FACULTATEA DE TEOLOGIE / Studii universitare de LICENŢĂ/ Domeniul: TEOLOGIE
Teologie Ortodoxă
Pastorală

VARĂ
11-16.07.2012

TOAMNA
17-20.09.2012

Teologie Ortodoxă
Asistenţă socială

VARĂ
11-16.07.2012

VARA
18-19.07.2012,
Afişare rezultate:
21.07.2012
Confirmare
locuri:
23-31.07.2012

Eliminatoriu:
- Muzică
- Evaluare
psihologică

Media de admitere:
- 50% media bacalaureat
- 50% interviu
Cunoştinţe generale Religie

Probă notată:
Interviu Religie

Departajarea ultimilor candidaţii în
condiţiile unei medii egale de
admitere:

Secretar:As.univ.dr. CiprianIulian
TOROCZKAI
şi
Marcela ROPOTIN

1) nota de la examenul
SCRIS la Limba şi
literatura română – la
bacalaureat

TOAMNA
21.09.2012
Afişare rezultate:
22.09.2012
Confirmare
locuri:
24-26.09.2012
VARA
18-19.07.2012,
Afişare rezultate:
21.07.2012
Confirmare
locuri:
23-31.07.2012

Preşedinte: Pr.prof.univ.dr.
Aurel PAVEL

2) nota de la examenul
ORAL la Limba şi
literatura română – la
bacalaureat
Eliminatoriu:
- Muzică
- Evaluare
psihologică

Media de admitere:
- 50% media bacalaureat
- 50% interviu
Cunoştinţe generale Religie

Probă notată:
Interviu Religie

Departajarea ultimilor candidaţii în
condiţiile unei medii egale de
admitere:

Preşedinte: Pr.prof.univ.dr.
Aurel PAVEL
Secretar:As.univ.dr. CiprianIulian
TOROCZKAI
şi
Marcela ROPOTIN

TOAMNA
17-20.09.2012

TOAMNA
21.09.2012
Afişare rezultate:
22.09.2012
Confirmare
locuri:
24-26.09.2012

1) nota de la examenul
SCRIS la Limba şi
literatura română – la
bacalaureat
2) nota de la examenul
ORAL la Limba şi
literatura română – la
bacalaureat

II. FACULTATEA DE DREPT
Va fi afișat în curând
I. FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE
FACULTATEA DE
Perioada de
LITERE ŞI ARTE,
inscriere
cu specializările:
Vara / toamna
Studii universitare de licenţă
Domeniul Limbă şi literatură
Limba şi literatura engleză - 16-24 iulie
O limbă şi literatură modernă 2012
(franceză/ germană) sau
Limba şi literatura română

10-15 sept.
2012
Limba şi literatura germană - 16-24 iulie
O limbă şi literatură modernă 2012
(engleză/ franceză) sau Limba
şi literatura română

10-15 sept.
2012
Limba şi literatura franceză - 16-24 iulie
O limbă şi literatură modernă 2012
(engleză/ germană) sau Limba
şi literatura română

10-15 sept.
2012

Perioada de concurs
Vara / toamna

Proba de concurs

fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.
Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept
fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.
Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept
fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.
Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20

Continutul probei de
concurs.

Comisia: Presedinte, Secretar,
Membrii.

- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă
- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă
- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă

Limba şi literatura română - 16-24 iulie
O limbă şi literatură modernă 2012
(engleză/ franceză/ germană)

10-15 sept.
2012
Limba şi literatura chineză – 16-24 iulie
Limba şi literatura engleză
2012

10-15 sept.
2012

Domeniul Limbi moderne aplicate:
Limbi moderne aplicate
16-24 iulie
Engleză - Franceză/ Germană 2012

10-15 sept.
2012

Limbi moderne aplicate
16-24 iulie
Franceză - Engleză/ Germană 2012

10-15 sept.

sept
fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.
Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept
fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.
Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept.
fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.
Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept.
fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.
Afişare rezultate: 18 sept.

- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă
- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă

- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă
- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/

2012

Limbi moderne aplicate
16-24 iulie
Germană - Engleză/ Franceză 2012

Domeniul: Studii culturale
Studii americane

2012
Confirmare locuri: 18-20
sept.
fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.

10-15 sept.
2012

Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept.

16-24 iulie
2012

fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.

10-15 sept.
2012

Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept.

Domeniul: Ştiinţe ale comunicării
Ştiinţe ale informării şi
16-24 iulie
documentării
2012

10-15 sept.
2012
Domeniul. Teatru şi artele spectacolului
Teatrologie - Management
16-24 iulie
cultural
2012

fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.

maternă/ prima disciplină
umanistă
- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă

- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă

- Media examenului de
bacalaureat: 100%

Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept

Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă

fără probă scrisă
concurs de dosare
Afişare rezultate: 26 iulie
2012

- Media examenului de
bacalaureat: 100%
Criterii departajare:

-

-

Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012.
10-15 sept.
2012
Artele spectacolului – Actorie 16-20 iulie
2012

10-13 sept.
2012

Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept.
Proba de aptitudini: 23-24 probă de aptitudini
iulie 2012/
Afişare rezultate: 26 iulie
2012
Confirmare locuri: 26-28
iulie 2012
Proba de aptitudini: 14-15
sept. 2012
Afişare rezultate: 18 sept.
2012
Confirmare locuri: 18-20
sept

1 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă
Lb şi lit. modernă/
maternă/ prima disciplină
umanistă

- Vizita medicală (probă Preşedinte: Prof. univ. dr. Constantin
eliminatorie);
Chiriac
- Probă de aptitudini –
Membri examinatori :
etapa I (eliminatorie);
- Conf. univ. dr. Dan Glasu
( Proba constă în recitarea - Lector univ. dr. Anca Bradu
unei poezii, balade, fabule, Secretar: Asist. univ. dr. Veronica Pătru
etc.), în prezentarea a 1-2
povestiri şi a două
monoloage din repertoriul
propriu, la alegerea
candidatului);
- Probă de aptitudini-etapa a
II-a (cu notă):
80%
(Proba constă în prezentarea unor poezii, a unei povestiri şi a unui monolog din reper
- Media examenului de
bacalaureat:
20%
Notă: Candidaţii vor depune
la Comisia de concurs un
dosar care să cuprindă mai
multe poezii, povestiri şi
monoloage, pentru probele
de concurs.

IV. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Licenta
Departament IPTP
Domeniul : Istorie
Specializarea Istorie

Perioada de
inscriere
Vara /
toamna

Perioada de
concurs
Vara / toamna

Proba de concurs

Continutul probei de
concurs.

Comisia :
Presedinte
Secretar
Membrii.

16-24 iulie

25-29 iulie 2012
Afişarea
rezultatelor: 30
iulie;

Concurs pe bază de
dosare

100%Media generală
la examenul de
bacalaureat

Presedinte :
Prof. Dr.
Dumitru Batâr
Secretar. Conf.
Dr. Sorin Radu

10-14
septembrie
2012

15-17 septembrie
2012
Afişarea
rezultatelor: 18
septembrie;

Probe concurs:
1. test
vocational
2. 2.interviu

20% Media generală
la examenul de
Bacalaureat
40 % test vocaţional
40% interviu

Termen de
contestaţie 48 ore;
Domeniul : Arte plastice,
decorative şi design
Specializarea
Conservare şi restaurare

16-24
iulie/10-14

25-29 iulie 2012
Afişarea
rezultatelor: 30
iulie

septembrie
2012

15-17 septembrie
2012
Afişarea
rezultatelor: 18
septembrie;
Termen de

contestaţie 48 ore;
Domeniul Teologie
Specializarea Teologie
Protestantă
Specializarea Teologie
Asistenţă Socială (în lb.
Germană)

16-24 iulie

25-29 iulie 2012
Afişarea
rezultatelor: 30
iulie

10-14
septembrie
2012

15-17 septembrie
2012
Afişarea
rezultatelor: 18
septembrie;

Concurs pe bază de
dosare

100%Media generală
la examenul de
bacalaureat

Presedinte :
Prof. Dr.
Dumitru Batâr
Secretar. Conf.
Dr. Sorin Radu

Termen de
contestaţie 48 ore;
Departamentul RIŞPSS
Domeniul Ştiinţe Politice
Specializarea Ştiinţe Politice
Specializarea Studii de
securitate
Specializarea Relaţii
internaţionale şi studii europene

16-24 iulie

10-14
septembrie
2012

25-29 iulie 2012;
Afişarea
rezultatelor: 30
iulie

Concurs pe bază de
dosare

100%Media generală
la examenul de
bacalaureat

15-17 septembrie
2012;
Afişarea
rezultatelor: 18
septembrie;
Termen de
contestaţie 48 ore;

Departamentul JRPSP
Domeniul Asistenţă socială
Specializarea Asistenţă socială

16-24 iulie

25-29 iulie 2012
Afişarea
rezultatelor: 30

Concurs pe bază de
dosare

- 100% - media de la
bacalaureat
Criterii de departajare în

Presedinte :
Prof. Dr.
Dumitru Batâr
Secretar. Conf.
Dr. Sorin Radu

iulie
10-14
septembrie
2012

ordine:
- nota de la proba E.a de la
examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.c de la
examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.d de la
examenul de bacalaureat

15-17 septembrie
2012
Afişarea
rezultatelor: 18
septembrie;
Termen de
contestaţie 48 ore;

Domeniul Psihologie
Specializarea Psihologie

16-24 iulie

25-29 iulie 2012
Afişarea
rezultatelor: 30
iulie

10-14
septembrie
2012

15-17 septembrie
2012
Afişarea
rezultatelor: 18
septembrie;

Concurs pe bază de
dosare

- 100% - media de la
bacalaureat
Criterii de departajare în
ordine:
- nota de la proba E.d de la
examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.a de la
examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.c de la
examenul de bacalaureat

Concurs pe bază de
dosare

- 100% - media de la
bacalaureat
Criterii de departajare în
ordine:
- nota de la proba E.a de la
examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.c de la
examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.d de la
examenul de bacalaureat

Termen de
contestaţie 48 ore;
Domeniul Sociologie
Specializarea Sociologie

16-24 iulie

25-29 iulie 2012
Afişarea
rezultatelor: 30
iulie

10-14
septembrie
2012

15-17 septembrie
2012
Afişarea
rezultatelor: 18
septembrie;
Termen de
contestaţie 48 ore;

Domeniul Ştiinţe ale

Presedinte :
Prof. Dr.
Dumitru Batâr
Secretar. Conf.
Dr. Sorin Radu

comunicării
Specializarea Jurnalism

Specializarea Comunicare şi
relaţii publice

16-24 iulie

25-29 iulie 2012
Afişarea
rezultatelor: 30
iulie

10-14
septembrie
2012

15-17 septembrie
2012
Afişarea
rezultatelor: 18
septembrie;
Termen de
contestaţie 48 ore;

Concurs pe bază de
dosare

Concurs pe bază de
dosare

- 50% media de la
bacalaureat
- 50% nota de la proba E.a
de la examenul de
bacalaureat
Criterii de departajare în
ordine:
- nota de la proba E.c de la
examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.d de la
examenul de bacalaureat
- 50% media de la
bacalaureat
- 50% nota de la proba E.a
de la examenul de
bacalaureat
Criterii de departajare în
ordine:
- nota de la proba E.c de la
examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.d de la
examenul de bacalaureat

V. FACULTATE DE INGINERIE
Domenii de licenţă

Specializarea

Perioada de
Înscriere
Vară/Toamnă

Perioada de
Concurs
Vară/Toamnă

FACULTATEA DE INGINERIE / Studii universitare de licenţă/ Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domenii de licenţă
Specializarea
Perioada de
Perioada de
Înscriere
Concurs
Vară/Toamnă
Vară/Toamnă
CALCULATOARE
ŞI TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI

INGINERIA
SISTEMELOR

INGINERIE
INDUSTRIALĂ1

INGINERIE
INDUSTRIALĂ2

Calculatoare
Tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor
multimedia

Tehnologia construcţiilor
de maşini
Maşini unelte şi sisteme
de producţie
Design industrial
Tehnologia tricotajelor şi
confecţiilor

Etapa I - vară
16 – 21.07.2012

Etapa II – toamna
6 – 12.09.2012

Etapa I - vară
Pregătire săli:
22.07.2012
Proba test:
23.07.2012
Rezultate: 24.07.2012
Confirmarea locului:
26 – 30.07.2012
Rezultate finale:
31.07.2012
Etapa II – toamnă
Pregătire săli:
13.09.2012
Proba test:
14.09.2012
Rezultate: 15.09.2012
Confirmarea locului:
16 – 19.09.2012
Rezultate finale:
20.09.2012
Etapa I - vară
Rezultate: 24.07.2012
Confirmarea locului:
26 – 30.07.2012
Rezultate finale:
31.07.2012

Probe de
Concurs
Vară/Toamnă

Conţinutul probei de concurs/
Criterii de selecţie

Comisia:
Preşedinte,
Secretar,
membrii

Probe de
Concurs
Vară/Toamnă

Conţinutul probei de concurs/
Criterii de selecţie

Comisia:
Preşedinte,
Secretar,
membrii

Concurs de
admitere pe bază
de test

80% Nota obţinută la proba
scrisă +
20% Media obţinută la
bacalaureat
Departajarea candidaţilor cu
medii egale: nota obţinută la
proba scrisă

Media obţinută la bacalaureat
Concurs de
dosare

Departajarea candidaţilor cu
medii egale: nota obţinută la
bacalaureat la proba E

Secretar:
Prof.dr.ing.
Laurean BOGDAN
Date de contact :

MINE, PETROL ŞI
GAZE
INGINERIE ŞI
MANAGEMENT

INGINERIE
ELECTRICĂ
INGINERIA
MEDIULUI
INGINERIA
TRANSPORTURIL
OR
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
APLICATE
INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI
TELECOMUNICAŢ
II
MECATRONICĂ ŞI
ROBOŢI

Transportul, depozitarea
şi distribuţia
hidrocarburilor
Inginerie economică în
domeniul mecanic
Inginerie economică
industrială
Electromecanică
Ingineria şi protecţia
mediului în industrie
Ingineri transporturilor şi
a traficului
Informatică industială
Electronică aplicată

Mecatronică
Robotică

Etapa II - toamnă
Rezultate: 15.09.2012
Confirmarea locului:
16 – 19.09.2012
Rezultate finale:
20.09.2012

VI. FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Specializarea
Matematică
informatică

16-24
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

Specializarea
Informatică

16-24
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

Specializarea
Biologie

16-24
iulie
2012

-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

dosar

Media de la bacalaureat.

Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

dosar

Media de la bacalaureat.
Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

dosar

Media de la bacalaureat.
Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar
Lector.univ.dr.

Ana Maria Acu
6-12
septemb
rie 2012

Specializarea
Ecologia şi
protecţia
mediului

16-24
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

Specializarea
Educaţie fizică
şi sportivă
Specializarea
Sport şi
performanţă
motrică

16-24
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-25,26.07.2012 probe practice
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
- 13.09.2012 probe practice
-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

dosar

Media de la bacalaureat.
Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

dosar şi
probă
practică

1. Proba de capacitate
motrica
este
proba
obligatorie si eliminatorie
şi constă în testarea
capacităţilor
sportive;
probă susţinută anterior
celorlalte.
Proba
de
capacitate
motrică constă în:
1. alergare
de
viteză 50 m cu
start din picioare,
2. săritură
în
lungime de pe
loc,
3. aruncarea mingii
de oină de pe
loc.

Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

La
această
probă
candidaţii vor obţine
calificativul ” admis” în
situaţia în care vor obţine
media minimum 5 la cele
trei probe.

Specializarea
FizicăInformatică

16-24
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii

dosar

2.
Probă
practică:
pondere în media finală
de 80%
a. joc
sportiv
opţional:
baschet, volei,
handbal, fotbal;
b. proba
de
măiestrie
sportivă:
atletism,
gimnastică
sportivă, înot,
karate,
judo,
culturism,
volei, baschet,
handbal, fotbal,
tenis de câmp,
tenis de masă.
3. Medie bacalaureat:
pondere în media finală
de 20%.
Media de la
bacalaureat.

Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

Specializarea
Matematicăinformatică
aplicată

16 - 24
iulie
2012

Specializarea
Matematică
Didactică
6-12
septemb
rie 2012

-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-25,26.07.2012 probă admitere (examen opţional)
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
- 13.09.2012 probă admitere (examen opţional)
-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

dosar
(opţiona
l
examen
)

Examenul de admitere
include o probă scrisă
opţională.
Nota de admitere este
nota maximă a
examenuului de licenţă
sau a notei de la proba
scrisă.

Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

Specializarea
Informatică
Managerială

Specializarea
Sisteme şi
tehnologii
informatice
avansate

16 - 24
iulie
2012

-25,26.07.2012 probă admitere examen opţional)
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

6-12
septemb
rie 2012

- 13.09.2012 probă admitere (examen opţional)
-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

16 - 24
iulie
2012

-25,26.07.2012 probă admitere (examen opţional)
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

6-12
septemb
rie 2012

- 13.09.2012 probă admitere (interviu)
-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare

dosar
(opţiona
l
examen
)

Examenul de admitere
include o probă scrisă
opţională.
Nota de admitere este
nota maximă a
examenuului de licenţă
sau a notei de la proba
scrisă.

Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc

dosar
(opţiona
l
examen
)

Examenul de admitere
include o probă scrisă
opţională.
Nota de admitere este
nota maximă a
examenuului de licenţă
sau a notei de la proba
scrisă..

Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc

Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

Specializarea
Expertiza şi
managementul
sistemelor
ecologice
Specializarea
Ecologie
aplicată

16 - 24
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

Specializarea
Biologie
aplicată

16 - 24
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

Specializarea
Antrenament şi
performanţă
Specializarea
Educaţie Fizică
şi sportivă

16 - 24
iulie
2012

-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

dosar

Media examenului de
licenţă.

Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

dosar

Media examenului de
licenţă.

Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar
Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări
-27.07.2012 afişarea listelor iniţiale
-28.07-29.07.2012 depunerea contestaţiilor
-30.07.2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
-31.07 - 4 .08. 2012 perioada de confirmare
-5 .08. 2012 afişarea listelor cu rezultatele finale

Media examenului de
licenţă.

Preşedinte
Conf. univ. dr.
Angela Bănăduc
Secretar

şcolară

după confirmări
6-12
septemb
rie 2012

-14 .09. 2012 afişarea listelor iniţiale
-14.09-15.09.2012 depunerea contestaţiilor
-16.09.2012 afişarea listelor iniţiale după
contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

Lector.univ.dr.
Ana Maria Acu

VII. FACULTATEA DE MEDICINĂ
Perioada de
inscriere
Vara / toamna

Perioada de concurs
Vara / toamna

Proba de
concurs

Continutul probei
de concurs.

Comisia :
Secretar

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Studii universitare de licenţă
Domeniul:Sănătate
Cu specializarile :
09-14.07.2012
Medicină
septembrie 2012
Perioada de
inscriere
Vara / toamna
09-14.07.2012
Medicină Dentară
septembrie 2012
09-14.07.2012
Farmacie
septembrie 2012
09-14.07.2012
Asistenţă medicală
generală

1

16.07.2012 – concurs
20.07.2012 afişarea
rezultatelor
21-22.07.2012 depunere
contestaţii
septembrie 2012
Perioada de concurs
Vara / toamna
16.07.2012 – concurs
20.07.2012 afişarea
rezultatelor
21-22.07.2012 depunere
contestaţii
septembrie 2012
16.07.2012 – concurs
20.07.2012 afişarea
rezultatelor
21-22.07.2012 depunere
contestaţii
septembrie 2012
16.07.2012 – concurs
20.07.2012 afişarea
rezultatelor
21-22.07.2012 depunere

Testele grila pot fi achizitionate de la libraria universitatii bd. Victorie nr 10

Biologie sau
Chimie

tematica de
concurs afisata pe
site + teste grila1

conf.univ.dr. Manuela
PUMNEA

Proba de
concurs

Continutul probei
de concurs.

Comisia :
Secretar

Biologie sau
Chimie

tematica de
concurs afisata pe
site + teste grila

conf.univ.dr. Manuela
PUMNEA

Chimie

tematica de
concurs afisata pe
site + teste grila

conf.univ.dr. Manuela
PUMNEA

Media
bacalaureat

-

conf.univ.dr. Manuela
PUMNEA

septembrie 2012
09-14.07.2012
Tehnică dentară
septembrie 2012

contestaţii
septembrie 2012
16.07.2012 – concurs
20.07.2012 afişarea
rezultatelor
21-22.07.2012 depunere
contestaţii
septembrie 2012

Media
bacalaureat

-

conf.univ.dr. Manuela
PUMNEA

VIII. FACULTATEA DE ŞAIAPM
Perioada de
inscriere
Vara / toamna

Perioada de concurs
Vara / toamna

Proba de
concurs

Continutul probei de
concurs.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Studii universitare de LICENŢĂ
Domeniul: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Vară:
Înscriere:16 - 21 iulie 2012
Comunicare rezultate: 23
iulie 2012
Confirmare / înscrieri în
anul I de studii: 24 – 27
iulie 2012
Concurs de
Media examenului
Ingineria produselor alimentare
Toamnă:
dosare
de bacalaureat
Înscriere: 10 - 14 septembrie
2012
Comunicare rezultate: 17
septembrie 2012
Confirmare / înscrieri în
anul I de studii: 17 - 20
septembrie 2012
Domeniul: BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE

Comisia :
Secretar

Preşedinte: prof. dr. ing.
Ovidiu TIŢA
Secretar: şef lucr. dr. ing.
Mihai OGNEAN

Vară:
Înscriere:16 - 21 iulie 2012
Comunicare rezultate: 23 iulie
2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 24 – 27 iulie 2012
Biotehnologii pentru
Toamnă:
industria alimentară
Înscriere: 10 - 14 septembrie
2012
Comunicare rezultate: 17
septembrie 2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 17 - 20 septembrie
2012
Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Vară:
Înscriere:16 - 21 iulie 2012
Comunicare rezultate: 23 iulie
2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 24 – 27 iulie 2012
Inginerie şi management
Toamnă:
în alimentaţie publică şi
Înscriere: 10 - 14 septembrie
agroturism
2012
Comunicare rezultate: 17
septembrie 2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 17 - 20 septembrie
2012
Domeniul: AGRONOMIE
Vară:
Înscriere:16 - 21 iulie 2012
Comunicare rezultate: 23 iulie
2012
Montanologie
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 24 – 27 iulie 2012
Toamnă:
Înscriere: 10 - 14 septembrie
2012

Concurs de
dosare

Media
examenului de
bacalaureat

Preşedinte: prof. dr. ing. Ovidiu TIŢA
Secretar: şef lucr. dr. ing. Mihai
OGNEAN

Concurs de
dosare

Media
examenului de
bacalaureat

Preşedinte: prof. dr. ing. Ovidiu TIŢA
Secretar: şef lucr. dr. ing. Mihai
OGNEAN

Concurs de
dosare

Media
examenului de
bacalaureat

Preşedinte: prof. dr. ing. Ovidiu TIŢA
Secretar: şef lucr. dr. ing. Mihai
OGNEAN

Comunicare rezultate: 17
septembrie 2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 17 - 20 septembrie
2012
Domeniul: INGINERIA MEDIULUI
Vară:
Înscriere:16 - 21 iulie 2012
Comunicare rezultate: 23 iulie
2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 24 – 27 iulie 2012
Ingineria şi protecţia
Toamnă:
mediului în agricultură
Înscriere: 10 - 14 septembrie
2012
Comunicare rezultate: 17
septembrie 2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 17 - 20 septembrie
2012

Concurs de
dosare

Media
examenului de
bacalaureat

Preşedinte: prof. dr. ing. Ovidiu TIŢA
Secretar: şef lucr. dr. ing. Mihai
OGNEAN

IX. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Perioada de
înscriere:
vară/toamnă
Studii universitare de licenţă - ZI
Domeniul: Finanţe
Cu specializările:
FINANŢE - BĂNCI
16-21.07.2012

10-14.09.2012

Domeniul: Administrarea Afacerilor
Cu specializările:
ECONOMIA
16-21.07.2012
COMERŢULUI
TURISMULUI ŞI

Perioada de concurs: vară/toamnă

 24.07.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare),
 24.07.2012 Primirea şi rezolvarea
contestaţiilor (5 h),
 25 – 28.07.2012 - Confirmare locuri, pentru
candidaţii admişi pe locurile bugetare, pe
locuri cu taxă şi candidaţi admişi în
aşteptare.
 31.07.2012 - Redistribuirea locurilor ramase
neocupate sau disponibilizate ca urmare a
neconfirmării (glisării) şi afişarea listelor
finale (candidaţi admişi buget şi candidaţi
admişi cu taxă).

Proba de
concurs

Concurs
de dosare

Conţinutul probei de
concurs / Criterii de
selecţie

media de admitere =
100% media de
bacalaureat

Comisia:
Preşedinte;
Secretar; Membri

Presedinte: prof
univ. dr.Lliviu
Mihaescu
Secretar admitere:
Asist. univ. dr.
Renate Bratu
(programe licenţă
şi masterat,
cursuri de ZI şi
IDIFR)

 17.09.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare), rezolvarea contastaţiilor,
 18 – 21.09.2012 - Confirmare locuri, pentru
candidaţii admişi pe pe locuri cu taxă şi
candidaţi admişi în aşteptare.
 25.09.2012 - Afişarea listelor finale
(candidaţi admişi buget şi candidaţi admişi
cu taxă).
 24.07.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare),

Concurs de
dosare

media de admitere =
100% media de
bacalaureat

Presedinte: prof
univ. dr.Lliviu
Mihaescu

 24.07.2012 Primirea şi rezolvarea
contestaţiilor (5 h),
 25 – 28.07.2012 - Confirmare locuri, pentru
candidaţii admişi pe locurile bugetare, pe
locuri cu taxă şi candidaţi admişi în
aşteptare.
 31.07.2012 - Redistribuirea locurilor ramase
neocupate sau disponibilizate ca urmare a
neconfirmării (glisării) şi afişarea listelor
finale (candidaţi admişi buget şi candidaţi
admişi cu taxă).

SERVICIILOR

10-14.09.2012

Domeniul: Contabilitate
Cu specializările:
CONTABILITATE
16-21.07.2012
ŞI INFORMATICĂ
DE GESTIUNE

Secretar admitere:
Asist. univ. dr.
Renate Bratu
(programe licenţă
şi masterat,
cursuri de ZI şi
IDIFR)

 17.09.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare), rezolvarea contastaţiilor,
 18 – 21.09.2012 - Confirmare locuri, pentru
candidaţii admişi pe pe locuri cu taxă şi
candidaţi admişi în aşteptare.
 25.09.2012 - Afişarea listelor finale
(candidaţi admişi buget şi candidaţi admişi
cu taxă).
 24.07.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare),
 24.07.2012 Primirea şi rezolvarea
contestaţiilor (5 h),
 25 – 28.07.2012 - Confirmare locuri, pentru
candidaţii admişi pe locurile bugetare, pe
locuri cu taxă şi candidaţi admişi în
aşteptare.
 31.07.2012 - Redistribuirea locurilor ramase
neocupate sau disponibilizate ca urmare a
neconfirmării (glisării) şi afişarea listelor
finale (candidaţi admişi buget şi candidaţi
admişi cu taxă).

Concurs de
dosare

media de admitere =
100% media de
bacalaureat

Presedinte: prof
univ. dr.Lliviu
Mihaescu
Secretar admitere:
Asist. univ. dr.
Renate Bratu
(programe licenţă
şi masterat,
cursuri de ZI şi
IDIFR)

10-14.09.2012

Domeniul: Management
Cu specializările:
MANAGEMENT
16-21.07.2012

10-14.09.2012

 17.09.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare), rezolvarea contastaţiilor,
 18 – 21.09.2012 - Confirmare locuri, pentru
candidaţii admişi pe pe locuri cu taxă şi
candidaţi admişi în aşteptare.
 25.09.2012 - Afişarea listelor finale
(candidaţi admişi buget şi candidaţi admişi
cu taxă).
 24.07.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare),
 24.07.2012 Primirea şi rezolvarea
contestaţiilor (5 h),
 25 – 28.07.2012 - Confirmare locuri, pentru
candidaţii admişi pe locurile bugetare, pe
locuri cu taxă şi candidaţi admişi în
aşteptare.
 31.07.2012 - Redistribuirea locurilor ramase
neocupate sau disponibilizate ca urmare a
neconfirmării (glisării) şi afişarea listelor
finale (candidaţi admişi buget şi candidaţi
admişi cu taxă).
 17.09.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare), rezolvarea contastaţiilor,
 18 – 21.09.2012 - Confirmare locuri, pentru
candidaţii admişi pe pe locuri cu taxă şi
candidaţi admişi în aşteptare.
 25.09.2012 - Afişarea listelor finale
(candidaţi admişi buget şi candidaţi admişi
cu taxă).

Concurs de
dosare

media de admitere =
100% media de
bacalaureat

Presedinte: prof
univ. dr.Lliviu
Mihaescu
Secretar admitere:
Asist. univ. dr.
Renate Bratu
(programe licenţă
şi masterat,
cursuri de ZI şi
IDIFR)

