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A. Studii universitare de licenţă 

Nr. 

crt

. 

 

 

Domeniul de 

licenţă 

Specializarea 

acreditată (A)  

sau autorizată să 

funcţioneze provizoriu 

(AP) 

 

Forma 

de 

învăţământ 

IF/ID/FR 

 

Număr 

de  

credite 

Capacitatea  

de şcolarizare 

aprobată de 

ARACIS pe 

forme de 

învăţământ 

Locuri propuse  

Condiţii  

de 

admitere 

 

Criterii de departajare la 

medii egale 

 

 

Buget 

IF 

Taxă 

IF 

Taxă 

ID 

Taxă 

FR 

1. Informatică Informatică (A) IF 180 200 136 64 - - Concurs de dosar. 

Ierarhizarea 

candidaţilor se face în 

funcţie de media 

generala obţinută la 

examenul de 

bacalaureat 

1. Nota  la disciplina 

obligatorie a profilului din 

cadrul examenului de 

bacalaureat     

2.  Nota obţinută la  proba 

scrisa disciplina Limba şi 

literatura română din 

cadrul examenului de 

bacalaureat 

2. 

 

Matematică 

 

Matematică (A) IF 180 50 

50 50 

- 

 

- 

 Matematică 

informatică (A) 

IF 180 50 

3.  Chimie Chimie (A) IF 180 50 

65 15 

- - Concurs de dosar. 

Ierarhizarea 

candidaţilor se face în 

funcţie de media 

generala obţinută la 

examenul de 

bacalaureat 

1.  Nota obţinută la  proba 

scrisa disciplina Limba şi 

literatura română din 

cadrul examenului de 

bacalaureat 

2. Nota  la disciplina 

obligatorie a profilului din 

cadrul examenului de 

bacalaureat     

Biochimie 

tehnologică (A) 

IF 180 30 - - 

4. Ştiinţa 

mediului 

Chimia mediului (A) IF 180 30 30 - - - 

 

5. 

 

Fizica 

Fizică (A) IF 180 60 

50 5 

- - Concurs de dosar. 

Ierarhizarea 

candidaţilor se face în 

funcţie de punctajul 

personal obţinut ca 

suma dintre media 

ponderata a 

examenului de 

bacalaureat si 

punctajul 

performantelor 

olimpice   

1. Nota obţinută în cadrul 

examenului de bacalaureat 

la disciplina Fizică. 

2.  Nota obţinută în cadrul 

examenului de bacalaureat 

la disciplina Matematică. 

3. Nota obţinută la  proba 

scrisa de Limba şi 

literatura română din 

cadrul examenului de 

bacalaureat 

Fizică informatică 

(A) 

IF 180 30 - - 

Fizică medicală (A) IF 180 25 - - 

6. Ştiinţa 

mediului 

Fizica mediului (A) IF 180 30 

22 3 

- - 



B. Studii universitare de masterat 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Domeniul de 

licenţă 

 

Specializarea 

acreditată (A)  

sau autorizată să 

funcţioneze 

provizoriu (AP) 

 

Forma 

de 

învăţământ 

IF/ID/FR 

 

Număr 

de  

credite 

Capacitatea  

de şcolarizare 

aprobată de 

ARACIS pe 

forme de 

învăţământ 

Locuri propuse  

Condiţii  

de 

admitere 

 

Criterii de departajare la 

medii egale 

 

 

Buget 

IF 

Taxă 

IF 

Taxă 

ID 

Taxă 

FR 

1. Informatică Metode şi modele 

în inteligenta 

artificială (A) 

IF 120 50 50 - - - Concurs de admitere 

bazat pe susţinerea  

unei probe scrise din 

disciplinele: 

1.Programare 

nonprocedurală 

(Limbajul Prolog) 

2.Baze de date. 

Media de admitere va fi 

media aritmetică dintre 

nota la proba scrisă şi 

media examenului de 

licenţă 

Media de la proba scrisă 

2. Matematică Matematici 

aplicate (A) 

IF 120 50 

30 20 

- - Concurs de admitere 

bazat pe susţinerea  

unei probe scrise şi 

media examenului de 

licenţă. Media de 

admitere va fi media 

aritmetică dintre nota la 

proba scrisă şi media 

examenului de licenţă 

Media de la proba scrisă 

3.  Chimie Chimia 

compusilor 

biologic activi  

(A) 

IF 120 50 

40 10 

- - Concurs de admitere 

bazat pe susţinerea unui 

interviu şi media 

examenului de licenţă. 

Media de admitere va fi 

media aritmetică dintre 

nota obţinută la  

interviu şi media 

examenului de licenţă. 

1. Nota la proba scrisă de 

la examenul de licenţă. 

2. Domeniul de studii de 

licenta absolvit. Sunt 

preferati în ordine 

licentiatii în domeniile: 

Chimie, Stiinţa Mediului, 

Inginerie Chimică, Fizică, 

Biologie, Geografie, 

Matematica, Informatică. 

 

Chimie aplicată  

(A) 

IF 120 50 - - 



4. Stiinţa 

mediului 

Calitatea mediului 

(A) 

IF 120 50 

30 20 

- - 1. Nota la proba scrisă de 

la examenul de licenţă. 

2. Domeniul de studii de 

licenta absolvit. Sunt 

preferati în ordine 

licentiatii în domeniile: 

Stiinţa Mediului, Chimie, 

Inginerie Chimică, Fizică, 

Biologie, Geografie, 

Matematica, Informatică. 

5. Fizică Fizică teoretică 

(A) 

IF 120 50 
- - 

- - Concurs de admitere 

bazat pe probă scrisă de 

Cunoştinţe generale de 

Fizică 

1. Media generală a 

examenului de licenta 

2. Domeniul de studii de 

licenta absolvit. Sunt 

preferati în ordine 

licentiatii în domeniile: 

Fizică, Stiinţa Mediului, 

Matematica, Chimie. 

Fizica 

materialelor (A) 

IF 120 50 

40 10 

- - 

 

 

 

C. Studii universitare de doctorat 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Domeniul fundamental 

 

 

 

Domeniul 

 

Forma 

de 

învăţământ 

 

 

Număr 

de  

credite 

Locuri propuse  

Condiţii  

de 

admitere 

Buget 

IF 

Taxă 

IF 

1 Ştiinţe exacte Matematică IF 30 5 4 Concurs 

2 Ştiinţe exacte Informatică IF 30 0 1 Concurs 

3 Ştiinţe exacte Chimie IF 30 0 2 Concurs 

4 Ştiinţe exacte Fizică IF 30 2 0 Concurs 

 

D E C A N, 

 

Prof. dr. Dumitru Buşneag 


