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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA         

              

CONCURS DE ADMITERE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

anul I, anul universitar 2018-2019 
 

 

Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de  

Ştiinţe  

Chimie 

Biochimie 

tehnologică  
A IF 50 

Concurs de dosare. Media examenului de 

Bacalaureat – 100% 

 1.  Nota obţinută la  proba 

scrisa la disciplina Limba şi 

literatura română din cadrul 

examenului de Bacalaureat. 

2. Nota  la disciplina 

obligatorie a profilului din 

cadrul examenului de 

Bacalaureat. 

Chimie  A IF 50 

Chimie 

farmaceutică 
AP IF 30 

 

Fizica 

Fizică informatică  A IF 40 

Fizică medicală  A IF 45 

Fizică  A IF 40 

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se 

organizează admitere la acest program de 

studiu. 

Nu se școlarizează în anul I în anul 

universitar 2018-2019. 

 

Informatică Informatică A IF 200  

1.  Nota cea mai mare  

obţinută la  probele scrise la 

disciplinele Informatică sau 

Matematică din cadrul 

examenului de Bacalaureat. 

2.  Nota obţinută la  proba 

scrisă 

la disciplina Limba şi lite-

ratura română din cadrul 

examenului de Bacalaureat. 

Facultatea de  

Ştiinţe 
Matematică 

Matematică  A IF 50 Concurs de dosare. Media examenului de 

Bacalaureat – 100% 

 

1.  Nota obţinută la  proba 

scrisa Matematică 

informatică 
A IF 50 
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Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Ştiinţa 

mediului 
Chimia mediului  A IF 30 

la disciplina Limba şi lite-

ratura română din cadrul 

examenului de Bacalaureat. 

2. Nota  la disciplina 

obligatorie a profilului din 

cadrul examenului de 

Bacalaureat. 

Geografie 

Geografia 

turismului  
A IF 80 

Geografie  A IF 150 

Facultatea de  

Educaţie 

Fizică şi Sport 

Educaţie fizică 

şi sport 

Educaţie fizică şi 

sportivă  
A IF 150 

Probe de evaluare a capacităţii motrice 
a. Testul de atletism                       - 30% 

b. Testul de gimnastică                        - 30% 

c. Testul de discipline sportive: o disciplină 

sportivă la alegere baschet, volei, handbal, 

fotbal - pentru băieţi, tenis de masă, sporturi 

de luptă (arte marţiale, lupte), scrimă   - 30%                    

Media bacalaureat                                - 10% 

Candidaţii care nu obţin cel puţin media 5,00 

(cinci) la cele trei teste sunt eliminaţi din 

concurs.  

1. media examenului de 

bacalaureat  

2. media testului c, respectiv 

ramură sportivă la alegere.  

Educaţie fizică 

şi sport 

Educaţie fizică şi 

sportivă (la 

Drobeta-Turnu 

Severin) 

A IF 60 

Probe de evaluare a capacităţii motrice 
a. Testul de atletism                       - 30% 

b. Testul de gimnastică                        - 30% 

c. Testul de discipline sportive: o disciplină 

sportivă la alegere baschet, volei, handbal, 

fotbal - pentru băieţi, tenis de masă, sporturi 

de luptă (arte marţiale, lupte), scrimă  - 30%                    

Media bacalaureat                                - 10% 

Candidaţii care nu obţin cel puţin media 5,00 

(cinci) la cele trei teste sunt eliminaţi din 

concurs.  

1. media examenului de 

bacalaureat  

2. media testului c, respectiv 

ramură sportivă la alegere. 
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Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

 

Kinetoterapie 
Kinetoterapie şi 

motricitate specială 
A IF 150 

Probe de evaluare a capacităţii motrice 
a. Testul de atletism         - 25% 

b. Testul de gimnastică          - 25% 

c. Test scris – biologie           - 40% 

Media bacalaureat                  - 10% 

1. media examenului de 

bacalaureat  

2. nota la biologie. 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie şi 

motricitate specială  

(la Drobeta-Turnu 

Severin) 

A IF 60 

Probe de evaluare a capacităţii motrice 
a. Testul de atletism         - 25% 

b. Testul de gimnastică          - 25% 

c. Test scris – biologie           - 40% 

Media bacalaureat                  - 10% 

1. media examenului de 

bacalaureat  

2. nota la biologie. 

Facultatea de  

Litere 

Limbă şi 

literatură 

Limba şi literatura 

română – Limba şi 

literatura latină 

A IF 15 

Concurs de admitere pe bază de dosar. 

Media examenului de Bacalaureat – 100%. 

1. Limba şi literatura 

română – proba scrisă de 

la examenul de 

bacalaureat. 

2. Media generală a anilor 

de studiu – liceu. 

Limba şi literatura 

română – O limbă 

şi literatură moder-

nă (engleză, 

franceză, italiană, 

germană, spaniolă) 

A IF 120 

Limba şi literatura 

română – O limbă 

şi literatură 

modernă (engleză, 

franceză, italiană, 

germană, spaniolă) 

A ID 75 

Limba şi literatura 

română – O limbă 

şi literatură moder-

nă (franceză, 

engleză) 

(la Drobeta-Turnu 

Severin) 

A IF 40 
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Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de  

Litere 

Limbă şi 

literatură 

Limba şi literatura 

modernă A 

(engleză/franceză)–

Limba şi literatura 

modernă B 

(franceză/ engleză/ 

germană/ italiană/ 

spaniolă)/Limba şi 

literatura latină 

A IF 190 

Concurs de admitere pe bază de dosar. 

Media examenului de Bacalaureat – 100%. 

1. Limba şi literatura 

română – proba scrisă de 

la examenul de 

bacalaureat. 

2. Media generală a anilor 

de studiu – liceu. Limbi moderne 

aplicate 

Traducere şi 

interpretare 

(engleză, franceză) 

A IF 90 

Ştiinţe ale 

comunicării 

Comunicare şi 

relaţii publice 
A IF 90 

Jurnalism A IF 50 

Muzică 

 

Interpretare 

muzicală – canto 
A IF 8 

Concurs de admitere - probe vocaționale 

Etapa I - eliminatorie 

- probă interpretativă - nota reprezintă 50% 

din medie 

Etapa a II-a: 

- solfegiu la prima vedere - nota reprezintă 

25% din medie, auz muzical - nota 

reprezintă 25% din medie. 

1. Media examenului de  

bacalaureat.  

2. Nota de la Etapa I. Interpretare 

muzicală – 

instrumente 

A IF 8 

Muzică A IF 15 

Teatru şi artele 

spectacolului 

Artele 

spectacolului 

(actorie)  

 

A 

 

IF 
15 

Concurs de admitere  

Etapa I - eliminatorie 

Proba 1 Interpretare (admis/respins) 
- Recitarea unei/unor poezii din 

repertoriul candidatului (la alegerea 
candidatului/comisiei); 

- Testarea calităților ritmice, vocale și 
de coordonare; 

- Povestire la alegerea candidatului; 
                                             - practic 

1. Media la examenul de 

bacalaureat. 

2. Media generală obținută în 

liceu la Limba și literatura 

română. 
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Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Proba 2 Interviu (admis/respins) 

În cadrul probei candidatul va susține un 

interviu pe teme de cultură artistică generală și 

teatrală. 

Etapa a II-a cu notă 

Probă unică: 

 Lectură la prima vedere (text la 

propunerea comisiei). 

 Monolog (comic sau dramatic, 

selectat din piese de teatru, la 

alegerea candidatului). 

     - practic 

Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

 

 

 

 

Pedagogia învăţă-

mântului primar şi 

preşcolar 

A IF 60 Concurs de admitere 

Etapa I- eliminatorie 

- probă orală  - interviu (admis/respins) 

Etapa a II-a- dosar 

Media examenului de  bacalaureat – 100% 

 

1. Limba şi literatura 

română – proba scrisă de 

la examenul de 

bacalaureat 

2. Media generală a anilor 

de studiu – liceu. 

Pedagogia învăţă-

mântului primar şi 

preşcolar 

(Drobeta-

Tr.Severin) 

A IF 60 

Facultatea de  

Teologie 

Ortodoxă 

Teologie 
Teologie ortodoxă 

pastorală 
A IF 100 

 Pentru candidaţii pe locuri la buget 

 Etapa I 

Probe eliminatorii: 

- Interviu motivational  (admis/respins) 

- Verificarea aptitudinilor muzicale (admis/ 

respins) 

 Etapa a II-a 
- Examen scris la Teologie Dogmatică: 75% 

- Media la Bacalaureat: 25% 

 

 Pentru candidaţii pe locuri la taxă 

 Etapa I 

 Pentru candidaţii pe locuri 

la buget 

Nota obţinută la proba 

scrisă. 

 

 Pentru candidaţii pe locuri 

la taxă 

Media generală obţinută la 

Examenul de Bacalaureat. 
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Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Probe eliminatorii: 

- Interviu motivational (admis/respins) 

- Verificarea aptitudinilor muzicale (admis/ 

respins) 

 Etapa a II-a 
- Examen oral la Teologie Dogmatică: 100% 

 

 

Arte vizuale 

Artă sacră A IF 30  Etapa I 

Probe eliminatorii: 

- Interviu motivaţional (admis/respins) 

- Interviu Catehism  (admis/respins) 

 

 Etapa a II-a 
- Probă practică de desen: 75% 

- Media la Bacalaureat: 25% 

Punctajul obţinut la proba 

practică de desen. 
Arte plastice 

(pictură și 

sculptură) 

AP IF 30 

Facultatea de  

Drept 

Drept 
Drept A IF 450 

Concurs de admitere: 

Media de admitere este media generală a 

examenului de Bacalaureat. 

1. Nota obţinută la proba 

„Limba şi literatura română”- 

scris, la examenul de 

Bacalaureat. 

2. Nota de la proba 

obligatorie a profilului de la 

examenul de Bacalaureat. 

Drept A IFR 150 

Ştiinţe 

administrative 

Administraţie 

publică 
A IF 100 

Administraţie 

publică(la Drobeta-

Turnu Severin)  

A IF 100 

Facultatea de  

Ştiinţe Sociale 

Istorie Istorie A IF 50 

Concurs pe bază de dosar, media 

examenului de Bacalaureat 100%. 

1. Nota obţinută la proba 

Limba şi literatura 

română – scris 

(examenul de 

Bacalaureat); 

2. Nota de la proba 

obligatorie a profilului 

(examenul de 

Bacalaureat). 

Filosofie Filosofie A IF 50 

Relaţii interna-

ţionale şi studii 

europene 

Relaţii 

internaţionale şi 

studii europene 

A IF 75 

Asistenţă 

socială 
Asistenţă socială A IF 100 

Sociologie Sociologie A IF 100 

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 100 
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Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de  

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

Administrarea 

afacerilor 

 

 

 

Administrarea 

afacerilor (la 

Drobeta-Turnu 

Severin) 

A IF 50 

Admiterea pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă, învățământ cu 

frecvență, se organizează pe domenii de 

licență, prin concurs de dosare, pe baza 

următoarelor criterii: 

- Media generală de admitere, 

reprezentată de media de la bacalaureat 

(100%); 

- Probă de competență lingvistică (numai 

candidații ce optează pentru un program cu 

predare în lb. engleză). Proba este 

eliminatorie, fiind apreciată de comisia de 

admitere prin calificativul admis/respins. 

 
Admiterea pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă, învăţământul la 

distanţă, se face numai pentru locuri cu 

taxă, prin concurs de dosare – media 

examenului de bacalaureat - 100%. 

La medii generale de 

admitere egale pentru 

departajarea candidaţilor 

se vor folosi trei criterii, în 

ordinea: 

- nota la proba scrisă 

de „Limba şi literatura 

română” obţinută la 

examenul de 

bacalaureat (Ea); 

- nota la proba scrisă 

diferențiată în funcție 

de filieră, profil, 

specializare  obţinută la 

examenul de 

bacalaureat (Ec); 

- nota la proba scrisă la 

alegere, în funcție de 

filieră, profil, 

specializare  obţinută la 

examenul de 

bacalaureat (Ed). 

Economia 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor 

 

A 

 

IF 
100 

Cibernetică, 

statistică şi 

informatică 

economică 

Informatică 

economică 
A IF 80 

Statistică şi 

previziune 

economică 

A IF 60 

Contabilitate 

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune 

A IF 150 

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune 

A ID 50 

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune (la 

Drobeta-Turnu 

Severin) 

A IF 50 

Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

A IF 100 

Economie şi 

afaceri 

internaţionale (în 

limba engleză) 

A IF 50 
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Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de  

Economie şi 

Administrarea 

Afacerilor 

Finanţe 

Finanţe şi bănci A IF 180 

Finanţe şi bănci (în 

limba engleză) 
A IF 30 

Finanţe şi bănci A ID 50 

Finanţe şi bănci (la 

Drobeta-Turnu 

Severin) 

A IF 85 

Management 

Management A IF 150 

Management A ID 125 

Management (la 

Drobeta-Turnu 

Severin) 

A IF 75 

Marketing Marketing A IF 100 

Facultatea de  

Mecanică 

 

 

Ingineria 

autovehiculelor 

Autovehicule 

rutiere 
A IF 120 

Concurs pe bază de dosar, media 

examenului de Bacalaureat 100%. 

1. Nota de la proba de Limba 

şi literatura română de la 

examenul de bacalaureat. 

2. Nota de la proba de 

matematică de la examenul 

de bacalaureat.  

Ingineria 

materialelor 

Ştiinţa materialelor 

(la Drobeta-Turnu 

Severin) 

A IF 30 

Ingineria 

mediului 

Ingineria şi 

protecţia mediului 

în industrie (la 

Drobeta – Turnu 

Severin) 

 

A 

 

 

IF 

 
50 

Ingineria 

transporturilor 

Ingineria 

transporturilor şi a 

traficului 

A IF 90 

Inginerie civilă 

Construcţii civile, 

industriale şi 

agricole 

AP IF 60 

Inginerie 

industrială 

Tehnologia cons-

trucţiilor de maşini 
A IF 90 



 9 

Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de  

Mecanică 

 

Inginerie 

marină şi 

navigaţie 

Navigaţie şi 

transport maritim şi 

fluvial (la Drobeta-

Turnu Severin) 

A IF 30 

Concurs pe bază de dosar, media 

examenului de Bacalaureat 100%. 

1. Nota de la proba de Limba 

şi literatura română de la 

examenul de bacalaureat. 

2. Nota de la proba de 

matematică de la examenul 

de bacalaureat.  
Inginerie şi 

management 

Inginerie econo-

mică industrială (la 

Dr.-Turnu Severin) 

A IF 50 

Inginerie 

economică în 

domeniul mecanic 

A IF 50 

Facultatea de  

Inginerie 

Electrică 

Ingineria 

mediului 

Ingineria și 

protecția mediului 

în industrie 

A IF 60 

Pentru anul universitar 2018-2019, nu se 

organizează admitere la acest program de 

studiu. 

Nu se școlarizează în anul I în anul 

universitar 2018-2019. 

 

Inginerie 

aerospaţială 

Echipamente şi 

instalaţii de aviaţie 
A IF 60 

Concurs de admitere pe bază de dosar. 

Media examenului de bacalaureat - 100% 

Admiterea se va organiza pe domenii de 

studii. 

Nota obţinută la proba de 

”Limba şi literatura română” 

la examenul de bacalaureat. 

Inginerie 

electrică 

Electromecanică A IF 75 

Electromecanică A IFR 50 

Inginerie electrică 

şi calculatoare 
A IF 75 

Informatică 

aplicată în 

inginerie electrică 

 

A 

 

IF 
50 

Inginerie 

energetică 

Ingineria 

sistemelor 

electroenergetice 

 

A 

 

IF 
60 
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Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de 

Automatică, 

Calculatoare 

şi Electronică 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare A IF 90 

-70% nota obţinută la examenul scris 

(matematică) 

-30%  media examenului de bacalaureat 

Criteriul 1. Nota la proba 

Matematică obţinută la 

Examenul de Bacalaureat 

Criteriul 2. Nota la 

disciplina la alegere a 

profilului obţinută la 

Examenul de Bacalaureat. 

Calculatoare (în 

lb.engleză) 
A IF 90 

Ingineria 

sistemelor 

Automatică şi 

informatică 

aplicată 

 

A 

 

IF 
120 

-100%  media examenului de bacalaureat 

Criteriul 1. Nota la proba 

Matematică obţinută la 

Examenul de Bacalaureat 

Criteriul 2. Nota la 

disciplina la alegere a 

profilului obţinută la 

Examenul de Bacalaureat 

Ingineria 

sistemelor 

multimedia 

A IF 60 

Inginerie 

electronică, 

telecomunicaţii 

şi tehnologii 

informaţionale 

Electronică 

aplicată 
A IF 60 

Mecatronică şi 

robotică 

Mecatronică A IF 60 

Robotică A IF 45 

Facultatea de  

Agronomie 

 

Agronomie 

Agricultură A IF 100 

Concurs de admitere pe bază de dosar. 

Media examenului de bacalaureat - 100%. 

1. Nota de la proba scrisă de 

”Limba şi literatura română” 

obţinută la examenul de 

bacalaureat. 

2. Nota de la proba 

obligatorie a profilului la ex. 

de Bacalaureat – proba 

scrisă.  

Agricultură AP IFR 75 

Montanologie A IF 60 

Ingineria 

produselor 

alimentare 

Controlul şi 

expertiza 

produselor 

alimentare 

 

A 

 

IF 
50 

Inginerie 

geodezică 

Măsurători terestre 

şi cadastru 
A IF 50 

Silvicultură Silvicultură A IF 50 
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Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea/ 

Programul de 

studii universitare 

de licență 

Acred. 

(A) 

sau 

Aut. 

Prov. 

(AP) 

Forma 

de 

învă-

ţământ 

Capacita

tea de 

școlariza

re 

Condiţii de admitere Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de  

Horticultură 

Biologie Biologie A IF 60 

Concurs de dosare. 

Media examenului de bacalaureat - 100%. 

1.  Nota obţinută la  proba 

scrisa 

la disciplina Limba şi lite-

ratura română din cadrul 

examenului de Bacalaureat. 

2. Nota de la proba 

obligatorie a profilului la ex. 

de Bacalaureat – proba 

scrisă. 

Horticultură 
Horticultură A IF 60 

Peisagistică A IF 40 

Ingineria 

mediului 

Ingineria şi 

protecţia mediului 

în agricultură 

 

A 

 

IF 
60 

Ingineria 

produselor 

alimentare 

Tehnologia 

prelucrării 

produselor agricole 

A IF 60 
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