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

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

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

Eliminatoriu:
- Muzică
- Evaluare
psihologică
Probă notată:
Interviu Religie

Media de la bacalaureat – 60%
Probă de cunoştinţe religioase –
40%
Admiterea se face susţinând
următoarele probe:
1 Test psihologic (eliminatoriu)
2. Examinare aptitudini muzicale
(pentru Teologie Pastorală)
3. Probă de cunoştinţe religioase
Departajarea ultimilor candidaţi în
condiţiile unei medii egale de
admitere:
1) nota de la examenul
SCRIS la Limba şi
literature română – la
bacalaureat
nota de la examenul ORAL la

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

Teologie Ortodoxă
Asistenţă socială

VARĂ
11-16.07.2012

TOAMNA
17-20.09.2012

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

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

Eliminatoriu:
- Muzică
- Evaluare
psihologică
Probă notată:
Interviu Religie

Limba şi literature română – la
bacalaureat
Media de la bacalaureat – 60%
Probă de cunoştinţe religioase –
40%
Admiterea se face susţinând
următoarele probe:
1 Test psihologic (eliminatoriu)
2. Examinare aptitudini muzicale
(pentru Teologie Pastorală)
3. Probă de cunoştinţe religioase
Departajarea ultimilor candidaţi în
condiţiile unei medii egale de
admitere:
2) nota de la examenul
SCRIS la Limba şi
literature română – la
bacalaureat
nota de la examenul ORAL la
Limba şi literature română – la
bacalaureat

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

II. FACULTATEA DE DREPT
DREPT
16.07-21.07.2012 (lunivineri 09.00-15.00; Sâmbătă
09.00-13.00) – înscrierea
candidaţilor

10.09 -14.09.2012(lunivineri 09.00-15.00)

FACULTATEA DE
Perioada de inscriere
DREPT,
Vara / toamna
cu specializările:
Studii universitare de licenţă
Domeniul : DREPT

24.07.2012-afişarea rezultatelor
parţiale; primirea şi rezolvarea
contestaţiilor
25-28.07.2012 luni-vineri 09.0015.00; Sâmbătă 09.00-13.00) confirmarea locurior bugetate şi
cu taxă.
31.08. 2012 –redistribuirea
locurilor rămase neocupate sau
disponibilizate ca urmare a
neconfirmării (glisare) şi afişarea
rezultatelor finale.

Concurs de dosare

. Media de admitere după
cum urmează:
-100 %-media de la
bacalaureat;

Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan
Leş
Secretar admitere
programe de licenţă,
cursuri de zi: Asist.
univ. Şoneriu
Laurenţiu

17.09.2012 – afişarea listelor
iniţiale; rezolvarea contestaţiilor
18.09-21.09.2012(luni-vineri
09.00-15.00) - confirmarea
locurilor cu taxă
25.09.2012 – afişarea rezultatelor
finale

Perioada de concurs
Vara / toamna

Proba de concurs Continutul probei de
concurs.

Comisia: Presedinte,
Secretar, Membrii.

Domeniul : ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
ADMINISTRAŢIE
16.07-21.07.2012 (luniPUBLICĂ
vineri 09.00-15.00; Sâmbătă
09.00-13.00) – înscrierea
candidaţilor

24.07.2012-afişarea rezultatelor
parţiale; primirea şi rezolvarea
contestaţiilor
25-28.07.2012 luni-vineri 09.0015.00; Sâmbătă 09.00-13.00) confirmarea locurior bugetate şi
cu taxă.
31.08. 2012 –redistribuirea
locurilor rămase neocupate sau
disponibilizate ca urmare a
neconfirmării (glisare) şi afişarea
rezultatelor finale.

10.09 -14.09.2012(lunivineri 09.00-15.00)

17.09.2012 – afişarea listelor
iniţiale; rezolvarea contestaţiilor
18.09-21.09.2012(luni-vineri
09.00-15.00) - confirmarea
locurilor cu taxă
25.09.2012 – afişarea rezultatelor
finale

Concurs de dosare

. Media de admitere după
cum urmează:
-100 %-media de la
bacalaureat;

Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan
Leş
Secretar admitere
programe de licenţă,
cursuri de zi: Asist.
univ. Şoneriu
Laurenţiu

POLIŢIE LOCALĂ

16.07-21.07.2012(luni-vineri 09.00-15.00;
Sâmbătă 09.00-13.00) –
înscrierea candidaţilor
23.07-24.07.2012
-probe sportive

10.09.-14.09.2012
Înscrierea candidaţilor (lunivineri 09.00-15.00)
17.09-18.09 2012
-probe sportive

25.07.2012 –afişarea rezultatelor
parţiale; primirea şi rezolvarea
contestaţiilor
26.07-28.07(luni-vineri 09.0015.00; Sâmbătă 09.00-13.00)confirmarea locurilor bugetate şi
cu taxă
31.07.2012 – redistribuirea
locurilor rămase neocupate sau
disponibilizate ca urmare a
neconfirmării (glisare) şi afişarea
rezultatelor finale
19.09.2012 afişarea listelor
iniţiale
20.09-21.09.2012 (luni-vineri
09.00-15.00) – confirmarea
locurilor
25.09.2012 – afişarea rezultatelor
finale

Concurs de
dosare, examen
medical şi
examen de
aptitudini fizice.

Media de admitere după
cum urmează:
-100 %-media de la
bacalaureat;
Concursul mai cuprinde
proba eliminatorie
constând în :
-vizita medicală;
-examinarea psihologică:
certificat de sănătate
mintală eliberat de un
medic psihiatru specialist;
-verificarea aptitudinilor
fizice;
-probe sportive.

Idem plus comisia
pentru probe
sportive:*

Domeniul : ŞTIINŢE ALE EDUCATIEI
-09-17 iulie 2012 înscrieri
Cu specializările:
1. 1.PEDAGOGIA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PRIMAR ŞI
PREŞCOLAR:
ÎN LIMBA
ROMÂNĂ SI GERMANA

•12 - 16 septembrie 2012:
înscrierea candidaţilor
(program zilnic intre orele
8.00-15.00, la secretariatul
DPPD);

-18 iulie 2012 , orele 9-13 proba de aptitudini
muzicale/sediu DPPD sala 002;
-18 iulie 2012, orele 14-16
-proba de aptitudini
plastice/sediul DPPD sala 002;
--19 iulie 2012 orele 9-13
proba de coordonare
motrică/sediul DPPD;
-19 iulie 2012 orele 14-17
Interviu dicţie/sediul DPPD sala
002
21-22.07.2012, orele 09.0018.00- perioadă de depunere a
contestaţiilor
23 iulie 2012 afişarea listelor
inţiale în urma contestaţiilor;
23 - 28 iulie 2012: perioada de
confirmare pentru candidaţii
reuşiţi (de pe listele cu locurile
bugetate şi locurile cu taxă.
29 iulie 2012 procedura de
glisare şi afişarea listelor cu
rezultatele finale după
confirmări - locuri bugetate şi
cu taxă.
•17 septembrie 2012: proba de
aptitudini muzicale: orele 913/sediul DPPD sala 002;
•17 septembrie 2012:
proba de aptitudini plastice
orele 14-16/sediul DPPD sala
002;
•18 septembrie 2012, orele 913 proba de coordonare
motrica/sediul DPPD;

Examen de
admitere
Probe de concurs:
Probele de
aptitudini sunt
eliminatorii.
Fiecare probă se
apreciază cu
“Admis” sau
“Respins”.
Un candidat
declarat “Respins”
la una dintre probe,
va fi eliminat din
concursul de
admitere.
Candidaţii
absolvenţi de
liceu pedagogic –
profil pedagogic
(cu diplomă de
învăţător/educatoa
re) sunt exceptaţi
de la probele
eliminatorii de
aptitudini.
Absolvenţii
tuturor celorlalte
tipuri de licee,
inclusiv cei ai
şcolilor
postliceale cu
profil pedagogic,
susţin probele
eliminatorii de
aptitudini.
Nota obținută la

1. Proba de aptitudini
muzicale, plastice şi de
coordonare motrică
•
Se certifică auzul
muzical, simţul ritmic,
memorie muzicală şi
calităţile vocale:
intonarea a 1-2
cântece, la alegerea
comisiei, dintr-o listă de 5
cântece prezentate de
candidat;
reproducerea de
fragmente ritmico-melodice.
•
Se cere să se execute:
un desen după naturăculoare, cu două obiecte
stabilite de comisie:
un test pentru
verificarea cunoştinţelor de
limbaj plastic;
scrierea de mână, cu
cerneală, cu toc obişnuit sau
stilou, a alfabetului limbii
române, cu litere mici şi
mari, precum şi copierea
unui text stabilit de comisie.
•
Se urmăreşte
verificarea condiţiilor
generale fizico-estetice şi de
mişcare ale absolvenţilor:
realizarea unor
exerciţii la comanda
examinatorului.
* Pentru proba de desen,
candidaţii vor avea un bloc
de desen A4, creioane

Președinte –
Prof. univ dr.
Carmen-Sonia
Dușe
Secretar – Dr.
Silvia Iosif

•18 septembrie 2012, orele 1519 proba de dictie/sediul
DPPD sala 002;
•19 septembrie 2012: ora 09.00
afisarea listelor initiale;
•19- 20 septembrie 2012, ora
09.00-15.00 - perioadă de
depunere a contestaţiilor;
•21-22 septembrie 2012:
perioada de confirmare pentru
candidaţii reuşiţi
23 septembrie 2012 procedura de glisare şi afişarea
listelor cu rezultatele finale
(inclusiv pe internet) ale
candidaţilor reuşiţi pe locurile
bugetate şi pe locurile cu taxă;
Încheierea contractului,
confirmarea, glisarea revin în
sarcina secretariatului DPPD

examenul de
competență
lingvistică (limba
germană) are
valoarea de 25%
din media de
admitere.

colorate şi creioane negre.
Pentru proba de educaţie
fizică, candidaţii vor purta o
ţinută sportivă adecvată
pentru susţinerea probei
practice
2. Interviu care
investighează capacitatea
de a comunica şi dicţia
- proba cu valenţe
artistice în care candidaţii să
demonstreze minime
disponibilităţi imaginative:
dramatizarea unui fragment
în proză, recitarea a 2-3
strofe dintr-o poezie;
-participarea la o conversaţie
cu comisia pe o temă dată de
aceasta: se verifică, prin
dialog, capacitatea de a fi
persuasiv, receptiv în relaţia
cu partenerul de discuţie, de
a aduce argumente.
Testul de limba germană:
Test de competenţă
lingvistică, care se notează
cu note de la 1 la 10. Nota
obţinută la testul de
competenţă lingvistică intră
în componenţa mediei de
admitere. Nota obţinută la
examenul de competenţă
lingvistică (limba germană)
are valoarea de 25% din
media de admitere.

III. 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
sept

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 sau certificat
recunoscut internaţional
- 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 sau certificat
recunoscut internaţional
- 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 sau certificat
recunoscut internaţional

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.
2012

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.
2012

- 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 sau certificat
recunoscut internaţional
- 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 sau certificat
recunoscut internaţional
- 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 sau certificat
recunoscut internaţional
- 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

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

Domeniul: Studii culturale
Studii americane

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

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

umanistă sau certificat
recunoscut internaţional
- 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 sau certificat
recunoscut internaţional
- 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 sau certificat
recunoscut internaţional
- 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 sau certificat
recunoscut internaţional
- 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 sau certificat
recunoscut internaţional
- 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); Se acordă
calificativul Admis sau
Respins.
- Probă de aptitudini-etapa a
II-a (cu notă):
80%
(Proba constă în
prezentarreaea unor
poezii, a unei povestiri şi
a unui monolog din
repertoriul candidatului, la
alegerea Comisiei de
concurs.)
- 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

15-17 septembrie

Domeniul Teologie
Specializarea Teologie
Protestantă
Specializarea Teologie
Asistenţă Socială (în lb.
Germană)

2012

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

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

Concurs pe bază de
dosare

100%Media generală
la examenul de
bacalaureat

Termen de
contestaţie 48 ore;
Departamentul JRPSP

Presedinte :

Domeniul Asistenţă socială
Specializarea Asistenţă socială

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.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

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

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

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;
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;

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

Termen de
contestaţie 48 ore;
Domeniul Ştiinţe ale
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

16-22
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

Specializarea
Informatică

16-22
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

Specializarea
Biologie

16-22
iulie
2012

- 16-22 iulie 2012 înscrieri
- 25 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale; perioadă
de depunere a contestaţiilor
- 26 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
- 26-30 iulie 2012 – confirmarea locului
- 31 iulie 2012 – afişarea listelor finale
-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
- 16-22 iulie 2012 înscrieri
- 25 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale; perioadă
de depunere a contestaţiilor
- 26 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
- 26-30 iulie 2012 – confirmarea locului
- 31 iulie 2012 – afişarea listelor finale
-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
- 16-22 iulie 2012 înscrieri
- 25 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale; perioadă
de depunere a contestaţiilor
- 26 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
- 26-30 iulie 2012 – confirmarea locului
- 31 iulie 2012 – afişarea listelor finale

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

16-22
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

Specializarea
Educaţie fizică
şi sportivă
Specializarea
Sport şi
performanţă
motrică

16-22
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
- 16-22 iulie 2012 înscrieri
- 25 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale; perioadă
de depunere a contestaţiilor
- 26 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
- 26-30 iulie 2012 – confirmarea locului
- 31 iulie 2012 – afişarea listelor finale
-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
- 23, 24 iulie 2012 probe practice
- 25 iulie 2012 afişarea listelor iniţiale
- - 25 iulie 2012 perioadă de depunere a
contestaţiilor;
- - 26 iulie 2012 afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor;
- - 26-30 iulie 2012 perioada de confirmare - locuri
bugetate şi locuri cu taxă
- - 31 iulie 2012 afişarea listelor cu rezultatele
finale după confirmări - locuri
bugetate şi cu taxă
- 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

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.

contestaţii
-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

Specializarea
FizicăInformatică

16-22
iulie
2012

6-12
septemb
rie 2012

- 16-22 iulie 2012 înscrieri
- 25 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale; perioadă
de depunere a contestaţiilor
- 26 iulie 2012 – afişarea listelor iniţiale după
rezolvarea contestaţiilor
- 26-30 iulie 2012 – confirmarea locului
- 31 iulie 2012 – afişarea listelor finale
-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

-17 – 19.09.2012 perioada de confirmare
-20 .09.2012 afişarea listelor cu rezultatele finale
după confirmări

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 :
09-13.07.2012,
orele 9.00-14.00 înscrieri

Medicină
septembrie 2012

Perioada de
inscriere
Vara / toamna
Medicină Dentară

1

09-13.07.2012,
orele 9.00-14.00 -

Concurs: 16 iulie 2012,
ora 16.00
Afişarea rezultatelor
parţiale: 20 iulie 2012
Depunere contestaţii: 2122 iulie 2012
Confirmarea locului: 2327 iulie 2012, orele 9.0015.00
21-22.07.2012 depunere
contestaţii
septembrie 2012
Perioada de concurs
Vara / toamna
Concurs: 16 iulie 2012,
ora 16.00
Afişarea rezultatelor

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

înscrieri

septembrie 2012

09-13.07.2012,
orele 9.00-14.00 înscrieri

Farmacie
septembrie 2012

09-13.07.2012,
orele 9.00-14.00 înscrieri

Asistenţă medicală
generală

Tehnică dentară

septembrie 2012

09-13.07.2012,

parţiale: 20 iulie 2012
Depunere contestaţii: 2122 iulie 2012
Confirmarea locului: 2327 iulie 2012, orele 9.0015.00
21-22.07.2012 depunere
contestaţii
septembrie 2012
Concurs: 16 iulie 2012,
ora 16.00
Afişarea rezultatelor
parţiale: 20 iulie 2012
Depunere contestaţii: 2122 iulie 2012
Confirmarea locului: 2327 iulie 2012, orele 9.0015.00
21-22.07.2012 depunere
contestaţii
septembrie 2012
Concurs: 16 iulie 2012,
ora 16.00
Afişarea rezultatelor
parţiale: 20 iulie 2012
Depunere contestaţii: 2122 iulie 2012
Confirmarea locului: 2327 iulie 2012, orele 9.0015.00
21-22.07.2012 depunere
contestaţii
septembrie 2012
Concurs: 16 iulie 2012,

Chimie

tematica de
concurs afisata pe
site + teste grila

conf.univ.dr. Manuela
PUMNEA

Media
bacalaureat

-

conf.univ.dr. Manuela
PUMNEA

Media

-

conf.univ.dr. Manuela

orele 9.00-14.00 înscrieri

septembrie 2012

ora 16.00
Afişarea rezultatelor
parţiale: 20 iulie 2012
Depunere contestaţii: 2122 iulie 2012
Confirmarea locului: 2327 iulie 2012, orele 9.0015.00

bacalaureat

PUMNEA

21-22.07.2012 depunere
contestaţii
septembrie 2012

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, (termen limită 27
Concurs de
Media examenului
Ingineria produselor alimentare
iulie 2012 ore 12.00)
dosare
de bacalaureat
Rezultate finale: 28 iulie
2012
Toamnă:
Înscriere: 10 - 14 septembrie
2012
Comunicare rezultate: 17
septembrie 2012

Comisia :
Secretar

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

Confirmare / înscrieri în
anul I de studii: 17 - 20
septembrie 2012

Domeniul: BIOTEHNOLOGII ALIMENTARE

Biotehnologii pentru
industria alimentară

Vară:
Înscriere:16 - 21 iulie 2012
Comunicare rezultate: 23 iulie
2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 24 – 27 iulie
2012(termen limită 27 iulie
2012 ore 12.00)
Rezultate finale: 28 iulie 2012

Toamnă:
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
Inginerie şi management 2012
în alimentaţie publică şi Confirmare / înscrieri în anul I
agroturism
de studii: 24 – 27 iulie 2012
(termen limită 27 iulie 2012
ore 12.00)
Rezultate finale: 28 iulie 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

Toamnă:
Înscriere: 10 - 14 septembrie
2012
Comunicare rezultate: 17
septembrie 2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 17 - 20 septembrie
2012
Domeniul: AGRONOMIE

Montanologie

Vară:
Înscriere:16 - 21 iulie 2012
Comunicare rezultate: 23 iulie
2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 24 – 27 iulie
2012(termen limită 27 iulie
2012 ore 12.00)
Rezultate finale: 28 iulie 2012

Toamnă:
Înscriere: 10 - 14 septembrie
2012
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
Ingineria şi protecţia
Confirmare / înscrieri în anul I
mediului în agricultură
de studii: 24 – 27 iulie 2012
(termen limită 27 iulie 2012
ore 12.00)
Rezultate finale: 28 iulie 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

Toamnă:
Înscriere: 10 - 14 septembrie
2012
Comunicare rezultate: 17
septembrie 2012
Confirmare / înscrieri în anul I
de studii: 17 - 20 septembrie
2012

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

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,
• 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

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)

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

10-14.09.2012

Domeniul: Contabilitate
Cu specializările:

• 24.07.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare),
• 24.07.2012 Primirea şi rezolvarea
contestaţiilor,
• 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)

CONTABILITATE
ŞI INFORMATICĂ
DE GESTIUNE

16-21.07.2012

10-14.09.2012

Domeniul: Management
Cu specializările:
MANAGEMENT
16-21.07.2012

• 24.07.2012 - Anunţarea rezultatelor parţiale
(liste Admişi buget, Admişi cu taxă, Admişi
în aşteptare),
• 24.07.2012 Primirea şi rezolvarea
contestaţiilor,
• 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)

• 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,
• 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

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)

finale (candidaţi admişi buget şi candidaţi
admişi cu taxă).
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).

