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Admitere 2013 cetăţeni din Republica Moldova şi românii de pretutindeni 
 

Admiterea la  studii de licenţă, locuri fără bursă,  fără taxă 

 

 15 iulie 2013 – 25 iulie 2013,  L- Vi, orele 10 – 15, Rectorat, camera B102 

: Înscrierea la studii de licenţă pe locuri fără bursă, fără taxă (doar absolvenţi de liceu din 

România)  

Rezultatele vor fi afişate pe 26 iulie 2013. 

Termen limită completare dosare cu acte în original: 29 iulie 2013.  

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original, pierd locul ocupat. 

 

 09 septembrie 2013–16 septembrie 2013, L- Vi, orele 10–15, Rectorat, camera B102 

: Înscrierea la studii de licenţă pe locuri fără bursă, fără taxă rămase neocupate (doar 

absolvenţi de liceu din România)  

Rezultatele vor fi afişate pe 17 septembrie 2013. 

Termen limită completare dosare cu acte în original: 18 septembrie 2013.  

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original, pierd locul ocupat. 

 

Admiterea la  studii de masterat, locuri fără bursă, fără taxă 

 

 15 iulie 2013 – 25 iulie 2013,  L- Vi, orele 10 – 15, Rectorat, camera B102 

: Înscrierea la studii de masterat pe locuri fără bursă, fără taxă (doar absolvenţi de 

universitate din România)  

Rezultatele vor fi afişate pe 26 iulie 2013. 

Termen limită completare dosare cu acte în original: 29 iulie 2013.  

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original, pierd locul ocupat. 

 

 09 septembrie 2013 – 16 septembrie 2013,  L- Vi, orele 10 – 15, Rectorat, camera B102 

:Înscrierea la studii de masterat pe locuri de la buget (doar absolvenţi de universitate din 

România)  

:Înscrierea la studii de licenţă pe locuri cu taxă (absolvenţi de universitate din România şi din 

Republica Moldova) 

Rezultatele vor fi afişate pe 17 septembrie 2013. 

Termen limită completare dosare cu acte în original: 18 septembrie 2013.  

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original, pierd locul ocupat. 

 

Taxa pentru înscrierea la concursul de admitere este specifică fiecărei facultăţi şi se achită 

la facultatea pentru care optează candidatul. 
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Documentele dosarului de înscriere la admitere studii universitare de licenţă -  cetăţeni din 

Republica Moldova şi românii de pretutindeni 

 
1. Cererea de înscriere – formular tip – de la Rectorat, camera B102 

2. Diploma de bacalaureat (original şi copie legalizată la notar) 

3. Foaia matricolă (original şi copie legalizată la notar) 

4. Certificat de naştere (copie legalizată la notar) 

5. Certificat de căsătorie (copie legalizată la notar) - dacă este cazul 

6. Adeverinţă medicală (doar copie legalizată la notar) 

7. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie simplă xerox) 

8. Anexa la Buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil (copie simplă xerox) 

9. Paşaport (copie simplă xerox) 

10.  3 fotografii ¾ 

11. Chitanţa privind plata taxei de admitere (se achită la facultate) 

12. Declaraţie (de la Rectorat, camera B102) 

13. Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine Carte de identitate emisă în 

România 

14.  2 dosare plic, de carton 

15.  Câte o copie xerox după toate actele menţionate mai sus, inclusiv după copiile legalizate 

 

 
Media de admitere este formată din media generală a examenului de bacalaureat. 

 

 
NOTĂ: 

 

1. Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru candidaţii respectivi. 

2. Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare. 

3. Completarea dosarelor cu actele de studii în original se face până la data de 29 iulie 2013 

(sesiunea iulie) şi 18 septembrie 2013 (sesiunea septembrie). Candidaţii care, până la această dată, 

nu au adus aceste documente în original, îşi pierd locul ocupat, acesta fiind redistribuit primului 

candidat de sub linia de admitere, care are documentele în original. 
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Documentele dosarului de înscriere la admitere studii universitare de masterat -  cetăţeni din 

Republica Moldova şi românii de pretutindeni 

 
1. Cererea de înscriere – formular tip – de la Rectorat, camera B102 

2. Diploma de bacalaureat (original şi copie legalizată la notar) 

3. Foaia matricolă privind studiile liceale (original şi copie legalizată la notar) 

4. Diploma de licenţă (original şi copie legalizată la notar) 

5. Foaia matricolă (supliment la diplomă) (original şi copie legalizată la notar) 

6. Certificat de naştere (copie legalizată la notar) 

7. Certificat de căsătorie (copie legalizată la notar) - dacă este cazul 

8. Adeverinţă medicală (doar copie legalizată la notar) 

9. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie simplă xerox) 

10.  Anexa la Buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil (copie simplă xerox) 

11. Paşaport (copie simplă xerox) 

12.  3 fotografii ¾ 

13.  Chitanţa privind plata taxei de admitere (se achită la facultate) 

14.  Declaraţie (de la Rectorat, camera B102) 

15.  Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine Carte de identitate emisă în România 

16.  2 dosare plic, de carton 

17.  Câte o copie xerox după toate actele menţionate mai sus, inclusiv după copiile legalizate 

 

 

Media de admitere este formată din media generală a examenului de licenţă. 

 

 

NOTĂ: 

 

1. Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru candidaţii respectivi. 

2. Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare. 

3. Completarea dosarelor cu actele de studii în original se face până la data de 29 iulie 2013 

(sesiunea iulie) şi 18 septembrie 2013 (sesiunea septembrie). Candidaţii care, până la această dată, 

nu au adus aceste documente în original, îşi pierd locul ocupat, acesta fiind redistribuit primului 

candidat de sub linia de admitere, care are documentele în original. 
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Documentele dosarului de înscriere la admitere studii universitare de masterat- cetăţeni din 

Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica 

Ucraina, Republica Ungară şi Diasporă la studii universitare de masterat 

 

1. Cererea de înscriere – formular tip – de la Rectorat, camera B102 

2. Copie legalizată după actul de naştere 

3. Copie după cartea de identitate, care atestă domiciliul stabil, autentificată de ambasadele sau 

misiunile diplomatice ale României din ţara respectivă 

4. Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate/de cetăţean străin – 

primele 3 pagini 

5. Susţinerea originii etnice române prin: 

- adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) legal constituite, 

sau 

- declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficiale personale şi de familie, după 

caz, sau 

- dovada de origine etnică română – certificate de naştere, certificate de căsătorie ale părinţilor 

/rudelor până la gradul IV (xerocopie), vizate de ambasadele sau misiunile diplomatice ale 

României din ţările respective 

6. Adeverinţă medicală tip legalizată, tradusa in limba română sau într-o limbă de circulaţie 

internaţională 

7. Copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel, legalizate de ministerele de resort 

din ţara de domiciliu  

8. Traduceri în limba română/într-o limbă de circulaţie internaţională, legalizate, după: 

diploma/certificat/adeverinţă de absolvire, însoţite de anexe/foaia matricolă/adeverinţă de studii 

parţiale (incomplete)  

9. 3 fotografii ¾ 

10. 2 dosare plic, de carton 

11. Câte o copie xerox după toate actele menţionate mai sus, inclusiv după copiile legalizate 

 
NOTĂ: 

 

1. Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru candidaţii respectivi. 

2. Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare. 

3. Completarea dosarelor cu actele de studii în original se face până la data de 29 iulie 2013 

(sesiunea iulie) şi 18 septembrie 2013 (sesiunea septembrie). Candidaţii care, până la această dată, 

nu au adus aceste documente în original, îşi pierd locul ocupat, acesta fiind redistribuit primului 

candidat de sub linia de admitere, care are documentele în original. 
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Tabelul 1.  
Repartizarea locurilor la admitere 2013, pentru studii universitare de licenţă, fără bursă, 

fără taxă, pentru cetăţenii din Republica Moldova, absolvenţi de liceu din România 
 

FACULTATEA 
 

DOMENIUL DE LICENŢǍ 
 

NR. LOCURI 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare 
 

Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei 

1 

Inginerie chimică 2 Facultatea de Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului 
 Ingineria mediului 1 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
 Inginerie civilă 2 

Inginerie industrială 
 

2 
Facultatea de Construcţii de Maşini şi 
Management Industrial 
 

Inginerie şi management 
 

1 

Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
 

Inginerie electronică şi 
telecomunicaţii 

1 

Inginerie şi management 1 Facultatea de Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată 
 Inginerie energetică 1 

Inginerie civilă 
 

2 

Inginerie geodezică 
 

1 
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi 
Ingineria Mediului 
 

Ingineria mediului 
 

1 

Inginerie mecanică 
 

1  Facultatea de Mecanică 
  
 Mecatronică şi robotică 1 

 
Inginerie industrială 

 
1 Facultatea de Textile – Pielărie şi 

Management Industrial 
 

 
Inginerie şi management 

 
1 

 
TOTAL 

 
20 
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Tabelul 2. 
 Repartizarea locurilor la admitere 2013, pentru studii universitare de masterat, fără 

bursă, fără taxă, pentru cetăţenii din Republica Moldova, Ucraina, Republica Albania, 
Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ungară şi Diasporă 

absolvenţi de ai universităţilor din România sau alt stat membru UE 
 

 
FACULTATEA 

 

 
DOMENIUL DE 

LICENŢǍ 

 
PROGRAMUL DE STUDII 

UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 
NR. 

LOCURI 

Produse farmaceutice şi cosmetice 1 
Controlul şi procesarea alimentelor 1 

 
Inginerie chimică 

Biomateriale polimerice şi bioresurse 1 

 
Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului 

 Ingineria 
mediului 

Managementul mediului (cu frecvenţă) 2 

 
Construcţii şi Instalaţii 

 
Inginerie civilă 

 
Ingineria clădirilor 

 
1 

Tehnologii Avansate de fabricaţie 2 
Managementul şi tehnologia producţiei 1 

 
Inginerie 
industrială Concepţia şi fabricaţia asistată de 

calculator 
1 

 
Construcţii de Maşini şi 
Management Industrial 

 

Inginerie 
mecanică 

Mecanica fluidelor aplicată 1 

Sisteme electronice inteligente şi 
informatică industrială 

1 Electronică, 
Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicaţii Sisteme avansate în electronică aplicată 

 
1 

Hidrotehnică Inginerie civilă Inginerie hidrotehnică 1 

Mecanică Mecatronică şi 
robotică 

Mecatronică avansată 1 

Inginerie 
industrială 

Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei 2 

Marketing industrial 2 

 
 

Textile – Pielărie şi 
Management Industrial 

 

Inginerie şi 
management Managementul şi administrarea 

afacerilor 
1 

 
Total 

 
20 

 

Admiterea se face pe fiecare program de studiu din Tabelul 2, în ordinea mediilor 

examenului de diplomă, respectând repartizarea MEN pentru fiecare categorie de etnici români, 

după cum urmează: 

- 10 locuri pentru cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, 

-1 loc pentru cetăţenii de origine etnică română din Ucraina, 

- 9 locuri pentru cetăţenii de origine etnică română din Republica Albania, Republica Bulgaria,   

Republica Macedonia,  Republica Serbia,  Republica Ungară şi Diasporă. 
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Admiterea la  studii de licenţă şi masterat, locuri cu taxă 

 

 Admiterea românilor de pretutindeni la studii de licenţă şi masterat, pe locuri cu taxă în lei, se face 

în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii români, pe locurile alocate românilor.  

 

 Cetăţenii care deţin diplome de studii emise de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova 

înainte de anul 2008, vor depune la dosar şi o adeverinţă de autentificare a actelor de studii, adeverinţă 

eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova. 

 

 Candidaţii vor prezenta dosarele de admitere la Rectoratul universităţii, camera B102, Luni- 

Vineri, orele 10 – 15, pentru a fi verificate. 

  

 Perioada de desfăşurare a admiterii, metoda de selecţie şi data afişării rezultatelor  la concursul de 

admitere pentru studii universitare de licenţă şi masterat, pe locuri cu taxă în lei, sunt specifice fiecărei 

facultăţi şi coincid cu datele de admitere pentru cetăţenii români. 

 

 Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul la studii prin completarea dosarului cu 

actele de studii în original, a doua zi după afişarea rezultatelor. În caz contrar, candidaţii admişi pierd 

locul ocupat prin neprezentarea în termenul menţionat.  

 

 



Calendar admiterea la  studii de licenţă, locuri cu taxă 

 

 Înscrierea la studii de licenţă pe locuri cu taxă (absolvenţi de liceu din România şi Republica 

Moldova) se face la Rectorat, camera B102, L- Vi, orele 10 – 15 

 

 
Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de licenţă 
cf. H.G. 707  / 2012 

Perioada de desfăşurare a  
concursului de admitere 2013 Metoda de selecţie 

1 2 3 4 5 

Ingineria sistemelor 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 12 - 22 iulie 
- afişarea rezultatelor: 23 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 9 - 14 septembrie 
- afişarea rezultatelor: 17 septembrie 
 

 
Concurs de dosare 

 
MA = 0,5 MBac+0,5 ND 

 unde:     
 MBac = media examenului de bacalaureat 
 ND = nota la una din disciplinele Matematică, 
Fizică sau Informatică (la alegere) la examenul 
de bacalaureat 

1. 

Facultatea de 
Automatică şi 
Calculatoare 

 

Calculatoare şi 

tehnologia informaţiei 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 12 - 20 iulie 
- test grilă: 22 iulie  
- afişarea rezultatelor: 23 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 9 - 14 septembrie 
- test grilă: 16 septembrie 
- afişarea rezultatelor: 17 septembrie 
 

 
Test grilă – din programa matematică M1 

MA = 0.9 NTG + 0.1 MB 
unde: 

NTG = Nota la testul grilă 

MB= media la examenul de bacalaureat 

Inginerie chimică 

Ingineria mediului 
2. 

Facultatea de 
Inginerie Chimică 

şi Protecţia 
Mediului 

Inginerie şi 
management 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 15-26 iulie 
- afişarea rezultatelor: 26 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 6 – 13 sept. 
- afişarea rezultatelor: 13 septembrie 
 

Concurs de dosare 

 
MA = MBac 

 
unde: 
MBac = media examenului de bacalaureat 

Inginerie civilă 

3. 

Facultatea de 
Construcţii şi 

Instalaţii 
 
 Ingineria instalaţiilor 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 15-30 iulie 
- afişarea rezultat concurs: 31 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 5 – 14 sept. 
- afişare rezultat final: 15 sept. 

Concurs de dosare 

MA = MBac 
unde: 
MBac = media examenului de bacalaureat 

Inginerie mecanică 

Inginerie industrială 

4. 

Facultatea de 
Construcţii de 

Maşini şi 
Management 

Industrial 
 
 
 
 Inginerie şi 

management 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor -dosare: 11-29 iulie 
- înscrierea pentru test:11-26 iulie 
- susţinere test: 28 iulie 
- afişare rezultat: 30 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor- dosare: 9 – 18 sept. 
- înscrierea pentru test: 9-16 septembrie 
- susţinere test: 17 septembrie 
- afişarea rezultatelor: 18 septembrie 

Concurs de dosare   
MA = 0.5MBac + 0.5 k MEC 

unde: 
MBac = media examenului de bacalaureat 

ND = nota obţinută la disciplina obligatorie a 
profilului la examenul de bacalaureat 
k = 1.0 pentru candidaţii care nu au dat bac. la 
matematică 
k = 1.3 pentru candidaţii care au dat bac. la 
matematică M2 
k = 1.5 pentru candidaţii care au dat bac. la 
matematică M1 

 
Opţional test-grilă  

Disciplinele de concurs: Matematică M2 
MA =  MTest 

unde: 
MTest = media obţinută la testul – grilă 

Inginerie electronică şi 

telecomunicaţii 

5. 

Facultatea de 
Electronică  

Telecomunicaţii şi 
Tehnologia 
Informaţiei 

 
 

Ştiinţe inginereşti 

aplicate 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 15-26 iulie 
- afişarea rezultatelor: 27 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013- înscrierea 
candidaţilor: 9 – 19 sept. 
- afişarea rezultatelor: 19 septembrie 
 
 
 

 
Concurs de dosare 

MA= 0,75 MBac + 0,25 ND 
MBac – media obţinută la examenul de 
bacalaureat 
ND = nota obţinută la una din disciplinele: 
Matematica / Fizică / Informatică  (la 
alegere) la examenul de bacalaureat 
 
 
 
 



Inginerie electrică 

Inginerie energetică 

Inginerie şi 

management 
6. 

Facultatea de 
Inginerie Electrică, 

Energetică şi 
Informatică 

Aplicată 
 
 Ştiinţe inginereşti 

aplicate  

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 15-30 iulie 
- afişarea rezultatelor: 31 iulie 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 9 – 17 sept. 
- afişarea rezultatelor: 18 septembrie 
 

Concurs de dosare 

 
MA =  MBac 

unde: 
MBac = media examenului de bacalaureat 
 

Inginerie civilă 

Inginerie geodezică 7. 

Facultatea de 
Hidrotehnică, 

Geodezie şi Ingineria 
Mediului 

 Ingineria mediului 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 15-30 iulie 
- afişarea rezultatelor: 31 iulie 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 9 – 19 sept. 
- afişarea rezultatelor: 20 septembrie 
 

Concurs de dosare 
 

MA =  MBac  
unde: 
MBac = media examenului de bacalaureat 
 

Ingineria 

autovehiculelor 

Inginerie mecanică 8. 
Facultatea de 

Mecanică 
 
 

Mecatronică şi 

robotică 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 15-30 iulie 
- înscierea pentru concurs: 15-24 iulie 
- susţinere concurs: 25 iulie 
- afişarea rezultatelor: 31 iulie 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 9 – 20 sept. 
- înscierea pentru concurs: 9 -16 sept 
- susţinere concurs: 17 septembrie 
- afişare rezultate concurs: 16 sept. 
 
 

Concurs de dosare   
MA = MBac 

unde: 
MBac = media examenului de bacalaureat 

 
Opţional test-grilă  

Disciplinele de concurs: Matematică şi  Fizică 
 

MA =  MTest 
unde: 

MTest = media obţinută la testul – grilă 

Ingineria materialelor 

9. 
Facultatea de 

Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

Inginerie mecanică 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 15-30 iulie 
- afişarea rezultat admitere: 31 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 9-19 sept. 
- afişarea rezultat admitere: 20 septembrie 
 

Concurs de dosare 

MA =  0.5MBac + 0.5Mşc. 

unde: 

MBac = media examenului de bacalaureat 

Mşc. = media generală studii liceale 

Inginerie industrială 

Inginerie chimică 10. 

Facultatea de 
Textile – Pielărie şi 

Management 
Industrial 

 Inginerie şi 
management 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 16-30 iulie 
- afişarea rezultatelor: 31 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 9 – 20 sept. 
- afişarea rezultatelor: 20 septembrie 
 

Concurs de dosare 

MA =  MBac  

unde: 
MBac = media examenului de bacalaureat 
 

11. 
Facultatea de 

Arhitectură "G.M. 
Cantacuzino" 

Arhitectură 

 
Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 15 - 17 iulie 
- proba de Desen tehnic şi liber: 19 iulie 
- afişarea rezultatelor: 25 iulie 
 

Test de aptitudini 
Disciplina de concurs: 

Desen liber şi Desen tehnic –probă 

eliminatorie 

MA = 0,8 MD + 0,2 MBac 
unde: 
MD = media la Proba de Desen tehnic şi liber 
MBac = media examenului de bacalaureat 

 

 
 Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul la studii prin completarea 

dosarului cu actele de studii în original, a doua zi după afişarea rezultatelor. În caz contrar, 

candidaţii admişi pierd locul ocupat prin neprezentarea în termenul menţionat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendar admiterea la  studii de masterat, locuri cu taxă 

 

 Înscrierea la studii de masterat pe locuri cu taxă (absolvenţi de universitate din România şi 

Republica Moldova) se face la Rectorat, camera B102, L- Vi, orele 10 – 15 

 
Nr. 
crt. Facultatea 

Perioada de desfăşurare a  
concursului de admitere 2013 Metoda de selecţie 

1 2 3 4 
A. Domeniul Ingineria sistemelor 

Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 19 iulie  
Interviu: 20 iulie  
Afişarea rezultatelor: 21 iulie 
Depunere acte în original: 30 iulie  
Sesiunea septembrie 2012 
Înscrierea candidaţilor: 9-20 septembrie 
Interviu: 21 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 21 septembrie 

 
Pentru programele de master în limba engleză: 
Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 19 iulie  
Proba eliminatorie de lb. engleză: 20 iulie 
Interviu: 20 iulie 
Afişarea rezultatelor: 21 iulie 
Depunere acte în original: 30 iulie  
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-20 septembrie 
Proba eliminatorie de lb. engleză: 21 septembrie 
Interviu: 21 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 21 septembrie 
  

 
A. Domeniul Ingineria sistemelor 

 
 

Interviu 
 

MA = 0,5 MI + 0,5 MF 
unde: 

MI = media interviu 
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 

 
 

1.  

Facultatea de 
Automatică şi 
Calculatoare B. Domeniul Calculatoare şi tehnologia informatiei 

Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 19 iulie  
Interviu: 20 iulie 
Afişarea rezultatelor: 21 iulie 
Depunere acte în original: 30 iulie  
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-20 septembrie 
Interviu: 21 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 21 septembrie 

 
Pentru programele de master în limba engleză: 
Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 19 iulie  
Proba eliminatorie de lb. engleză: 20 iulie 
Interviu: 20 iulie 
Afişarea rezultatelor: 21 iulie 
Depunere acte în original: 30 iulie  
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-20 septembrie 
Proba eliminatorie de lb. engleză: 21 septembrie 
Interviu: 21 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 21 septembrie 
 

 
B. Domeniul Calculatoare şi tehnologia informatiei 

 
 
 

Concurs de dosare 
 

MA = MF  
unde: 
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 

 

2.  

Facultatea de 
Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului 

Sesiunea iulie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 18 - 26 iulie 
- afişarea rezultatelor: 26 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
- înscrierea candidaţilor: 6 – 25 sept. 
- afişarea rezultatelor: 25 septembrie 
 

 
Cursuri cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă 

 
Concurs de dosare 

 
MA =  MF 

unde: 
MF = media ex. de finalizare a studiilor universitare 
 

3.  

Facultatea de 
Construcţii şi 

Instalaţii 

Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 16-21 septembrie 
Susţinere concurs: 23 septembrie 
Afişare rezultate concurs: 25 septembrie 
 

Interviu 
MA = 0,5 MI + 0,5 MF 

unde: 
MI = media obţinută la interviu 
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 



4.  
 

Facultatea de 
Construcţii de Maşini 

şi Management 
Industrial 

Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 11- 26 iulie 
Interviu: 17 şi 27 iulie  
Afişarea rezultatelor: 30 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-17 septembrie 
Interviu: 18 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 18 septembrie 
 
 

 

Interviu 
 

MA = 0,7 MF + 0,3 MI 

unde: 
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 
MI = media interviu 

5.  

Facultatea de 
Electronică, 

Telecomunicaţii şi 
Tehnologia 
Informaţiei 

Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 26 iulie  
Afişarea rezultatelor: 27 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-26 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 
 

 
Concurs de dosare 

  
MA = MF 

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 

6.  

Facultatea de 
Inginerie Electrică, 

Energetică şi 
Informatică Aplicată 

Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 20 iulie  
Afişarea rezultatelor: 22 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-17 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 18 septembrie 

Concurs de dosare  

MA = Mpl 

unde: 
Mpd = media obţinută la susţinerea lucrării de licenţă / 

proiectului de diplomă 

7.  

Facultatea de 
Hidrotehnică, 

Geodezie şi Ingineria 
Mediului 

Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 29 iulie  
Susţinere concurs: 30 iulie 
Afişarea rezultatelor: 31 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-18 septembrie 
Susţinere concurs:19 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 20 septembrie 
 

Test 

MA = 0,5 MF + 0,5 MT 

unde: 
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 
MT = media la test 

8.  

Facultatea de 
Mecanică 

Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 30 iulie  
Afişarea rezultatelor: 31 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-25 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 26 septembrie 
 

 
 

Concurs de dosare 
 

MA = MF 
unde: 
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 

 
 

9.  

Facultatea de Ştiinţa 
şi Ingineria 

Materialelor 

Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 30 iulie  
Afişarea rezultatelor: 31 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-25 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 26 septembrie 
 

 
Interviu 

 
MA = 0,5 MF + 0,5 MŞc. 

unde: 
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 
MŞc. = media generală de şcolarizare studii universitare 
 

 

Facultatea de Textile 
– Pielărie şi 

Management 
Industrial 

Sesiunea iulie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 15- 31 iulie  
Afişarea rezultatelor: 31 iulie 
 
Sesiunea septembrie 2013 
Înscrierea candidaţilor: 9-26 septembrie 
Afişarea rezultatelor: 26 septembrie 

Concurs de dosare 
MA =  0.75MF + 0.25 MŞc.  

unde: 
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 
MŞc. = media de şcolarizare  

Domeniul Inginerie şi Management: 
MA = 0.3 MF + 0.4 MŞc. + 0.3 MI 

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare 
MŞc. = media generală de şcolarizare studii universitare 
MI = media interviu 

 
 
 
 Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul la studii prin completarea 

dosarului cu actele de studii în original, a doua zi după afişarea rezultatelor. În caz contrar, 

candidaţii admişi pierd locul ocupat prin neprezentarea în termenul menţionat.  

 


