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Facultatea 
 

Domeniul de 
licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Chimie 
Biochimie tehnologică A IF 50 

Concurs de dosare. 
Media concursului de admitere este 

100% media examenului de 
bacalaureat. 

1.  Nota obţinută la  proba scrisa la disci-
plina Limba şi literatura română din 
cadrul examenului de bacalaureat. 
2. Nota  la disciplina obligatorie a profi-
lului din cadrul examenului de 
bacalaureat. 

Chimie farmaceutică AP IF 30 

 

Fizica 

Fizică informatică A IF 50 

Fizică medicală A IF 45 

Informatică Informatică A IF 200 

Concurs de dosare. 
Media concursului de admitere este 

100% media examenului de 
bacalaureat. 

1.Nota cea mai mare obținută la probele 
scrise la disciplinele Informatică sau 
Matematică din cadrul examenului de 
bacalaureat 
2.Nota obținută la proba scrisă la 
disciplina Limba și literatura română din 
cadrul examenului de bacalaureat. 

Matematică Matematică 
informatică A IF 50 Concurs de dosare. 

Media concursului de admitere este 
100% media examenului de 

bacalaureat. 

1.  Nota obţinută la  proba scrisa la disci-
plina Limba şi literatura română din 
cadrul examenului de bacalaureat. 
2. Nota  la disciplina obligatorie a profi-
lului din cadrul examenului de 
bacalaureat. 

Geografie 
Geografie A IF 150 

Geografia turismului A IF 80 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de 
Educaţie 
Fizică şi Sport 

Educaţie fizică 
şi sport 

Educaţie fizică şi 
sportivă A IF 180 

Concurs de admitere pe bază de dosar. 
Media de admitere este 100% media 
examenului de bacalaureat. 

1. Media generală a anilor de liceu la 
disciplina Educa ție fizică sau echivalent 
disciplina Pregătire sportivă practică, 
coregrafie, balet etc.                                                              
2. Media generală a anilor de studii 
liceale. 
 
Notă: Pentru media generală la 
disciplina Educație fizică sau echivalent 
disciplina Pregătire sportivă practică, 
coregrafie, balet etc., candidații care, din 
motive excepționale (accidentări, 
îmbolnăviri, etc.), au mai puține semestre 
cu respectiva disciplină, sunt considera ți 
eligibili dacă au  minimum 4 semestre 
parcurse). 

Educaţie fizică şi 
sportivă (la Drobeta-
Turnu Severin) 

A IF 60 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie şi 
motricitate specială A IF 180 Concurs de admitere pe bază de dosar. 

Media de admitere este 100% media 
examenului de bacalaureat. 

Media generală a anilor de studii liceale. Kinetoterapie şi 
motricitate specială (la 
Drobeta-Turnu Severin) 

A IF 60 

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 deBacalaureat – 
100%. 

1. Limba şi literatura română – proba 
scrisă de la examenul de bacalaureat. 

2. Media generală a anilor de studiu de 
liceu.  

Limba şi literatura ro-
mână – O limbă şi lite-
ratură modernă (engle-

A IF 120 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

ză, franceză, italiană, 
germană, spaniolă) 

Facultatea de  
Litere 

Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura ro-
mână – O limbă şi lite-
ratură modernă (engle-
ză, franceză, italiană, 
germană, spaniolă) 

A ID 50 

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 de 
liceu. 

Limba şi literatura ro-
mână – O limbă şi lite-
ratură modernă (fran-
ceză, engleză) (la 
Drobeta-Turnu Severin) 

A IF 40 

Limba şi literatura 
modernă A (engleză/ 
franceză)–Limba şi 
literatura modernă B 
(franceză/ engleză/ 
germană/ italiană/ 
spaniolă)/Limba şi 
literatura latină 

A IF 190 

Limbi moderne 
aplicate 

Traducere şi interpre-
tare (engleză, franceză) A IF 90 

Ştiinţe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaţii 
publice A IF 90 

Jurnalism A IF 50 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

 
Ştiinţe ale 
educaţiei 

Pedagogia învăţămân-
tului primar şi preşcolar A IF 60 Eseu motivațional depus la dosarul de 

admitere. Acesta va fi evaluat cu 
admis/respins. 
Media examenului de  bacalaureat – 
100% 

1. Limba şi literatura română – proba 
scrisă de la examenul de bacalaureat 

2. Media generală a anilor de studiu de 
liceu.  

Pedagogia învăţămân-
tului primar şi preşcolar 
(Drobeta-Tr.Severin) 

A IF 60 

Facultatea de 
Litere Muzică Muzică A IF 15 

PROBĂ INTERPRETATIVĂ (A) 

 Interpretarea a două piese 
reprezentative (vocal și/sau 
instrumental) alese din creația 
națională sau internațională, 
aparținând unuia dintre genurile 
următoare: 
• Clasic (arie, lied sau 

lucrări instrumentale); 
• Divertisment (muzică 

ușoară, folk, rock etc); 
• Folcloric (muzică 

populară, romanță); 
 Piesele pot fi interpretate: 

• Vocal acompaniate de un 
instrument (pian, chitară 
etc); 

• Vocal neacompaniate; 
• Instrumental (orice 

instrument muzical clasic, 
popular sau modern). 

1. Media la examenul de Bacalaureat 
2. Media generală obținută în anii de 

studiu de liceu. 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

PROBĂ TEORETICĂ (B) 

 Auz muzical: intervale simple şi 
compuse, acorduri de trei sunete, 
în toate stările şi în poziţie strânsă. 
Recunoaşterea şi intonarea 
acestora; 

 Solfegiu la prima vedere: 
Intonarea la prima vedere a unui 
solfegiu în cheile sol şi fa, în 
tonalităţi cu până la 2 alteraţii 
constitutive, cu elemente 
cromatice, cu inflexiuni 
modulatorii la tonalităţi 
apropiate, cu intervale până la 
decimă (inclusiv), într-una din 
măsurile de 3, 4 şi 6 timpi, având 
formule ritmice de grad superior; 

 Analiza solfegiului (metrică şi 
ritmică). 

 
Media de admitere se calculează 
astfel:  
Nota la proba interpretativă (A) x 
40% + Nota la proba teoretică (B) x 
60% 

Facultatea de  Muzică Interpretare muzicală – A IF 8 Probe de admitere: 1. Media la examenul de Bacalaureat 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

Litere canto RECITAL (A) 

 Se vor prezenta minim 2 lucrări 
din perioade stilistice diferite. 
Alegerea repertoriului este 
lăsată exclusiv la alegerea 
candidatului din programa clasei 
a XII-a. Lucrările muzicale vor 
fi prezentate obligatoriu cu 
acompaniament de pian. 

PROBĂ TEORETICĂ (B) 

 Auz muzical: intervale simple şi 
compuse, acorduri de trei sunete, 
în toate stările şi în poziţie 
strânsă. Recunoaşterea şi 
intonarea acestora. 

 Solfegiu la prima vedere: 
Intonarea la prima vedere a unui 
solfegiu în cheile sol şi fa, în 
tonalităţi cu până la 2 alteraţii 
constitutive, cu elemente 
cromatice, cu inflexiuni 
modulatorii la tonalităţi 
apropiate, cu intervale până la 
decimă (inclusiv), într-una din 
măsurile de 3, 4 şi 6 timpi, 
având formule ritmice de grad 

2. Media generală obținută în anii de 
studiu de liceu. 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

superior; 
 Analiza solfegiului (metrică şi 

ritmică). 
Media de admitere se calculează 
astfel:  
Nota la Recital (A) x 60% + Nota la 
Proba teoretică (B) x 40% 

Facultatea de 
Litere 

Interpretare muzicală – 
instrumente A IF 8 

Probe de admitere: 

    RECITAL (A) 

- Se vor prezenta minim 3 
lucrări din perioade stilistice 
diferite. Alegerea repertoriului 
este lăsată exclusiv la alegerea 
candidatului din programa 
clasei a XII-a. Comisia își 
rezervă dreptul de a limita 
numărul de lucrări audiate, în 
funcție de repertoriul 
prezentat. Lucrările muzicale 
cu acompaniament de pian vor 
fi prezentate obligatoriu cu 
acompaniament. 

 

PROBĂ TEORETICĂ (B) 

- Auz muzical: intervale simple şi 

1. Media la examenul de 
Bacalaureat 

2. Media generală obținută în anii 
de studiu de liceu. 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

compuse, acorduri de trei 
sunete, în toate stările şi în 
poziţie strânsă. Recunoaşterea şi 
intonarea acestora; 

- Solfegiu la prima vedere: 
Intonarea la prima vedere a 
unui solfegiu în cheile sol şi fa, 
în tonalităţi cu până la 2 
alteraţii constitutive, cu 
elemente cromatice, cu 
inflexiuni modulatorii la 
tonalităţi apropiate, cu 
intervale până la decimă 
(inclusiv), într-una din 
măsu rile d e 3 , 4  şi 6 timp i, 
având formule ritmice de grad 
superior; 

- Analiza solfegiului (metrică şi 
ritmică). 

Media de admitere se calculează 
astfel:  
Nota la Recital (A) x 60% + Nota la 
Proba teoretică (B) x 40% 

Facultatea de  
Litere 

Teatru şi artele 
spectacolului 

Artele spectacolului 
(actorie) 

 
A 

 
IF 15 

Examenul de admitere se va desfășura 
oral. 
 Media de admitere se calculează 
astfel: 

1. Media la examenul de bacalaureat. 
2. Media generală obținută în anii de studiu 

de liceu. 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

-  aptitudini interpretative 50%. 
-  creativitate prin Jocuri teatrale 50%. 

Cinematografie 
și media 

Cinematografie, 
fotografie, media 
(Comunicare 
audiovizuală: 
scenaristică, publicitate 
media, filmologie) 

AP IF 12 

Examenul de admitere se va desfășura 
practic (oral) . 
Media de admitere se calculează 
astfel: 
Analiza unei fotografii la prima vedere 
50%. 
Colocviu de cultură cinematografică pe 
baza filmografiei și a bibliografiei 
(orientative) anunțate 50%.  

1. Media la examenul de Bacalaureat 
2. Media generală obținută în anii de 

studiu de liceu. 

Facultatea de  
Teologie 
Ortodoxă 

Teologie Teologie ortodoxă 
pastorală A IF 100 

Proba eliminatorie: Interviu vocațional 
(admis/respins): verificarea 
aptitudinilor socio-umane, a 
aptitudinilor muzicale și a 
cunoștințelor de Teologie dogmatică 
ortodoxă . 
Media la Bacalaureat: 100%. 

 
Nota obținută la proba scrisă la examenul de 
bacalaureat, la disciplina Limba și literatura 
română. 

Arte vizuale 

Artă sacră A IF 30 Proba eliminatorie: Interviu vocațional 
(admis/respins): verificarea 
aptitudinilor socio-umane, a 
cunoștințelor de Religie și evaluarea 
mapei cuprinzând creațiile personale 
depuse la dosar. 
Media la Bacalaureat: 100%. 

Nota obținută la proba scrisă la examenul 
de bacalaureat, la disciplina Limba și 
literatura română. 

Arte plastice (pictură și 
sculptură) AP IF 30 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

Facultatea de  
Drept 

Drept 
Drept A IF 450 Concurs de admitere pe bază de 

dosar. 
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, 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 de admitere pe bază de 
dosar. 
Media de admitere este 100% 
media examenului de bacalaureat. 

1. Nota obținută la proba Limba și 
literatura română – scris 
(examenul de Bacalaureat); 

2. Nota de la proba obligatorie a 
profilului (examenul de 
Bacalaureat). 

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 

Facultatea de  
Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 

Cibernetică, 
statistică şi 
informatică 
economică 

Informatică economică A IF 90 
Admiterea pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă, învățământ cu 
frecvență, se organizează pe domenii 
de licență, prin concurs de dosare,  
bazat pe: 

- media examenului de 
bacalaureat; 

- certificarea competen țelor 
lingvistice (numai candida ții ce 
optează pentru un program cu 
predare în limba engleză). Aceasta 
este evaluată prin calificativul 

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 

Contabilitate 

Contabilitate şi 
informatică de gestiune A IF 150 

Contabilitate şi 
informatică de gestiune A ID 50 

Contabilitate şi infor-
matică de gestiune (la 
Drobeta-Turnu Severin) 

A IF 50 

Economie şi Economie şi afaceri A IF 100 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

afaceri 
internaţionale 

internaţionale admis/respins. 
 

Media generală de admitere este 
reprezentată de media de la 
Bacalaureat (100%). 

obţinută la examenul de bacalaureat 
(Ed). Economie şi afaceri 

internaţionale (în limba 
engleză) 

A IF 50 

Finanţe 
Finanţe şi bănci A IF 120 
Finanţe şi bănci A ID 50 

Management 

Management A IF 90 

Management A ID 125 

Management (la 
Drobeta-Turnu Severin) A IF 50 

Marketing Marketing A IF 60 

Facultatea de  
Mecanică 
 
 

Ingineria 
autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 150 

Concurs pe bază de dosar, media 
examenului de Bacalaureat 100%. 

1. Nota de la proba ”Limba şi literatura 
română” de la examenul de bacalaureat. 
2. Nota de la proba “Matematică” de la 
examenul de bacalaureat. 
 
 

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 A IF 60 

Inginerie 
industrială 

Tehnologia construc-
ţiilor de maşini A IF 90 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

Inginerie 
marină şi 
navigaţie 

Navigaţie şi transport 
maritim şi fluvial (la 
Drobeta-Turnu Severin) 

A IF 30 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică 
industrială (la Dr.-
Turnu Severin) 

A IF 60 

Facultatea de  
Inginerie 
Electrică 

Inginerie 
aerospaţială 

Echipamente şi 
instalaţii de aviaţie A IF 60 

Concurs de admitere pe bază de dosar, 
luându-se în considerare ca medie de 
admitere media examenului de 
bacalaureat. 

1. Nota obţinută la proba de limba 
română la Examenul de Bacalaureat. 

Inginerie 
electrică 

Electromecanică A IF 75 
Electromecanică A IFR 50 
Inginerie electrică şi 
calculatoare A IF 75 

Inginerie 
energetică 

Ingineria sistemelor 
electroenergetice A IF 60 

Facultatea de 
Automatică, 
Calculatoare 
şi Electronică 

Calculatoare şi 
tehnologia 
informaţiei 

Calculatoare A IF 90 

Concurs pe bază de dosar, media 
examenului de Bacalaureat 100%. 

- Certificarea competențelor 
lingvistice (numai pentru candidații ce 
optează pentru specializarea 
Calculatoare (în limba engleză)). 
Aceasta este evaluată cu calificativul 
Admis/ Respins.  

Criteriul 1. Nota la proba Matematică 
obținută la Examenul de Bacalaureat 
Criteriul 2. Nota la disciplina la alegere 
a profilului obținută la Examenul de 
Bacalaureat 

Calculatoare (în limba 
engleză) A IF 90 

Ingineria 
sistemelor 

Automatică şi 
informatică aplicată A IF 120 

Ingineria sistemelor 
multimedia A IF 60 

Inginerie 
electronică, 
telecomunicaţii 
şi tehnologii 
informaţionale 

Electronică aplicată A IF 60 
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Facultatea 

 
Domeniul de 

licenţă 

 
Specializarea / 

Programul de studii 

Acredit
are (A) 
Autoriz
are de 
functio

nare 
provizo

rie 
(AP) 

Forma 
de 

învă-
ţământ 

Nr. 
max. 

de 
stud. 
care 
pot fi 
școlar
izați 

 
Condiţii de admitere 

 
Criterii de departajare la 

medii egale 

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 de admitere este 100%  media 
examenului de bacalaureat. 

1. Nota obţinută la proba scrisă de 
”Limba şi literatura română” la 
examenul de Bacalaureat. 
2. Nota de la proba obligatorie a 
profilului la examenul de Bacalaureat – 
proba scrisă. 

Agricultură A 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 

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 literatura română 
din cadrul examenului de Bacalaureat. 
2. Nota de la proba obligatorie a 
profilului la ex. de Bacalaureat – proba 
scrisă. 

Horticultură Horticultură A IF 50 

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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Pentru anul universitar 2022-2023 programele de studii de licență/master vor funcționa cu respectarea Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 

8 din 10 martie 2021 referitoare la numărul minim de locuri bugetate. 
 

RECTOR, 
Prof. univ. dr. Cezar-Ionuț SPÎNU 


