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Nr. 

crt. 

Facultatea/ 

departamentul 

Domeniul 

fundamental de 

ştiinţă, artă şi 

cultură 

Domeniul de 

licenţă 
Specializarea  

Cifre de şcolarizare 

Studii universitare de 

licenţă 

Studii universitare 

şi postuniversitare 

de masterat 

Studii univer-

sitare de doctorat 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Teologie Teologie Teologie 

Teologie ortodoxă pastorală 55 
2

2)
 , 

 1
5) 60   5 + 1

2) Teologie ortodoxă didactică 15 

Teologie socială 20 

2. Drept 
Drept Drept Drept 90 1

2)
 + 1

4) 
, 1

5) 

100 + 1
4) 

4 Stiinţe sociale şi 

politice 

Ştiinţe 

Administrative 

Administraţie publică 35 
1

1)
 + 2

2) 
+ 2

4)
 

Poliţie comunitară 10 

3. Litere şi Arte 
Ştiinţe 

umaniste 

Limbă şi 

literatură 

Limba şi literatura română  – O 

limbă şi literatură străină (engleză, 

germană, franceză)   

95 
1

1)
 + 12

2) 
, 

 1
5) 140 + 1

2)
 8 + 1

4)
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3. Litere şi Arte 

Ştiinţe 

umaniste 

 

O limbă şi literatura străină 

(germană, engleză, franceză) – O 

limbă şi literatură străină (engleză, 

franceză, germană) 

 

 

  

Limbi moderne 

aplicate 
Limbi moderne aplicate 70 

Studii culturale Studii americane  15 

Stiinţe sociale şi 

politice 

Ştiinţe ale 

comunicării 

Biblioteconomie şi ştiinţa 

informării 
5 2

2) 

Arte Teatru 
Artele spectacolului (actorie) 

30  
Teatrologie 

4. 
Istorie şi 

patrimoniu 

Ştiinţe 

umaniste 
Istorie 

Istorie 
45 1

1)
 + 4

2) 
, 1

5) 

60 + 1
4)

 

6 
Istorie (în limba germană) 

Arte 

Arte plastice ,  

decorative şi 

design 

Conservare şi restaurare 15 

 - 
Design 10 

5. Inginerie 
Ştiinţe inginereşti 

 

Inginerie 

industrială 

Tehnologia construcţiilor de 

maşini 

136 
8

2)
 + 4

4) 
, 

 1
5) 266 10 Design industrial 

Maşini unelte şi sisteme de 

producţie 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5. Inginerie 
Ştiinţe inginereşti 

 

Inginerie 

industrială 

Tehnologia şi designul  

confecţiilor din piele şi 

înlocuitori 

 

  

 Tehnologia tricotajelor şi 

confecţiilor 

Tehnologia  şi designul 

confecţiilor textile 

Inginerie 

mecanică 

Utilaje  pentru textile şi pielărie 
0 3 

Mecanică fină şi nanotehnologii 

Mine, petrol şi 

gaze 

Transportul, depozitarea şi 

distribuţia hidrocarburilor 
31 - 

Inginerie şi 

management 

Inginerie  economică în 

domeniul  mecanic 
41 6 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare 

55 
2 

Tehnologia informaţiei 

- 

Inginerie 

electrică 
Electromecanică 25 

Ştiinţe 

inginereşti 

aplicate 

Informatică industrială 20 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5. Inginerie 
Ştiinţe inginereşti 

 

Ingineria 

sistemelor 
Ingineria sistemelor multimedia 23 

   

Ingineria 

mediului 

Ingineria şi protecţia mediului in 

industrie 
23 

Inginerie 

electronică şi 

telecomunicaţii 

Electronică aplicată 22 

Mecatronică şi 

robotică 
Mecatronică 21 

Ingineria 

transporturilor 

Ingineria transporturilor şi a 

traficului 
23 

6. Ştiinţe 

Stiinţe sociale şi 

politice 

Sociologie Sociologie 20 

4
2) 

+ 2
4)

 , 

 2
5) 

160 + 1
2)

 

- 

Psihologie Psihologie 25 

Asistenţă socială Asistenţă socială 15 

Ştiinţe ale 

educaţiei 
Psihopedagogie specială 0 

Ştiinţe 

umaniste 
Studii culturale Etnologie 0  

Ştiinţe exacte Matematică  

Matematică 

35   Matematici aplicate 

Matematică informatică 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6. Ştiinţe 

Ştiinţe exacte 

Fizică 
Fizică 

10 

1
2) 

 - 

Fizică informatică 

Informatică 
Informatică 

28 
Informatică aplicată 

Ştiinţe ale naturii 
Biologie Biologie 10 

1
1) 

Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului 40 

Educaţie fizică şi 

sport 

Educaţie fizică şi 

sport 

Educaţie fizică şi sportivă 
42 1

2)
 

Sport şi performanţă motrică 

7. Medicină Ştiinţe medicale Sănătate 

Medicină  85 

6
2)

 , 

1
5)  - 18 

Medicină dentară 25 

Asistenţă medicală  generală 10 

Moaşe 0 

Tehnică dentară  0 

Asistenţă dentară  0 

8. 

Ştiinţe 

Agricole, 

Industrie 

Alimentară şi 

Protecţia 

Mediului 

Ştiinţe agricole şi 

silvice 

Agronomie Montanologie 40 

- 
100 - 

Horticultură Horticultură 0 

Biotehnologii 
Biotehnologii pentru industria 

aimentară 
25 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8. 

Ştiinţe 

Agricole, 

Industrie 

Alimentară şi 

Protecţia 

Mediului 

Ştiinţe inginereşti 

Inginerie şi 

management 

Inginerie şi management în 

alimentaţia publică şi agroturism 
19 

2
2)

 + 1
4)

, 

1
5)

 
 4 

Ingineria 

mediului 

Ingineria şi protecţia mediului în 

agricultură 
16 

Ingineria 

produselor 

alimentare 

Controlul şi expertiza produselor 

alimentare 
15 

Tehnologia prelucrării produselor 

agricole 
0 

Ingineria  produselor alimentare 25 

9. 
Ştiinţe 

Economice 
Ştiinţe Economice 

Cibernetică, 

statis-tică şi 

informatică 

economică 

Informatică economică 10 

1
5)

 100 

- 

Administrarea 

afacerilor  

Economia comerţului turismului 

şi serviciilor 
30 

Economie  Economie generală 10 1 

Finanţe  Finanţe şi bănci 30 2 

Contabilitate  
Contabilitate  şi informatică de 

gestiune 
20 - 

Management Management 20 6 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 

 

Economie şi 

afaceri 

internaţionale 

Afaceri  internaţionale 20 
  - 

Marketing Marketing 20 

10. Jurnalistică 

Stiinţe sociale şi 

politice 

Ştiinţe ale 

comunicării 

Jurnalism 25 
4

2) 

40 - 
Comunicare şi relaţii publice 25 

Ştiinţe 

umaniste 
Filosofie Filosofie 10 4

2)  
, 1

5)
 

11. 

Ştiinţe Politice, 

Relaţii Interna-

ţionale şi Studii 

Europene 

Stiinţe sociale şi 

politice 

Ştiinţe politice 
Ştiinţe politice 10 

1
1)

 + 4
2) 

 

1
5) 40 - 

Studii de securitate 10 

Relaţii 

internaţionale şi 

studii europene 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 
20 

12. 

Departamentul 

de Teologie 

Protestantă 

Teologie Teologie Teologie protestantă  5  5 - 

T O T A L     GENERAL 

1.668 + 

12 

 

5  cu bursă 
1) 

57 cu bursă 
2) 

10 fără bursă 
4) 

12 rromi 
5) 

1071 + 4  (2 cu 

bursă
2)

 şi 2 fără 

bursă
4)

) 

75 +  2 ( 1 cu 

bursă
2)

 şi 1 fără 

bursă
4)

) 

1680 72 1075 77 
 

BARAS DATE/2008-2009/admitere/REPARTITIE-CIFRE.doc 
R E C T O R,    Prof.univ.dr.ing. Constantin OPREAN   



 

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare cu bursă 

 

1) pentru cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova care au absolvit liceul  în România; - 5 licenţă 

2) pentru cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi cetăţeni români cu domiciliul  stabil în 

străinătate; - 57 licenţă  

+ 2 master  + 1 drd  

Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă 

      

      3)   pentru cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova care au absolvit liceul  în România;  

4) pentru cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi cetăţeni români cu domiciliul  stabil în 

străinătate; - 10 licenţă 

+ 2 master  + 1 drd  

5) pentru tinerii rromi. – 12 locuri, acestea sunt cuprinse în cifra de şcolarizare alocată la studiile universitare de licenţă. 

8 

 

 

 

 
 

 


