
Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licență 

Programul de studii universitare de 
licență (locația geografică de 

desfășurare și limba de predare) 
Tipuri de concursuri 

0 1 2 3 4 
 

CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ – NAPOCA 
 

1 
ARHITECTURĂ ȘI 

URBANISM 
Arhitectură și urbanism Arhitectură 

Probă Desen  
MA=0,8*ND +0,2*MB 

 
MA-media de admitere  

ND-nota la desen  
MB-media la BAC 

 

2 
AUTOMATICĂ ȘI 
CALCULATOARE 

Calculatoare și tehnologia 
informației 

Calculatoare  Test grilă la matematică 
MA=0,6*NTG+0,2*NB+0,2*MB  sau  

MA=0,8*NTG+0,2*MB 
 

MA-media de admitere  
NTG-nota la testul grilă la matematică  
NB-nota la BAC la una din materiile: 
matematică, fizică, informatică, MB-

media la BAC 

Calculatoare (în limba engleză) 

Tehnologia informaţiei 

Ingineria sistemelor 

Automatică şi informatică aplicată 

Automatică şi informatică aplicată  
(în limba engleză) 

Automatică şi informatică aplicată  
(la Satu Mare) 

 

3 CONSTRUCȚII 

Inginerie civilă 

Construcţii civile, industriale şi agricole 
(la Cluj și Baia Mare) Concurs de dosare 

MA=0,6*NB+0,4*MB 
 sau  

MA=MB 
 

MA-media de admitere  
NB-nota la BAC la una din materiile: 

matematică, informatică, fizică, chimie, 
economie  

MB-media la BAC 

Căi ferate, drumuri şi poduri  
Amenajări şi construcţii hidrotehnice 
Construcţii civile, industriale şi agricole  
(în limba engleză) 
Inginerie urbană şi dezvoltare 
regională 

Inginerie geodezică 
Măsurători terestre şi cadastru  
(la Cluj și la Baia Mare)  

Inginerie și management Inginerie economică în construcţii 
 

4 
CONSTRUCȚII DE 

MAȘINI 

Inginerie industrială 

Design industrial  

Concurs de dosare 
MA=0,6*NB+0,4*MB 

 sau  
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

NB-nota la BAC la una din materiile: 
matematică, informatică, fizică, chimie, 

economie  
MB-media la BAC 

Tehnologia construcţiilor de maşini  
Tehnologia construcţiilor de maşini  
(în limba engleză)  
Tehnologia construcţiilor de maşini  
(în limba germană)  
Tehnologia construcţiilor de maşini  
(la AlbaIulia)  
Maşini-unelte şi sisteme de producţie  
(la Bistriţa)  
Tehnologia construcţiilor de maşini  
(la SatuMare) 
Tehnologia construcţiilor de maşini  
(la Zalău) 

Inginerie și management 

Inginerie economică industrială  
Inginerie economică industrială  
(în limba engleză)  
Inginerie economică industrială  
(la Alba- Iulia) 
Inginerie economică industrială   
(la Bistriţa) 
Inginerie economică industrială  
(la Satu- Mare 

Mecatronică și robotică 
Robotică  
Robotică (în limba engleză)  
Robotică (la Bistriţa) 

 

5 

ELECTRONICĂ, 
TELECOMUNICAȚII 

ȘI TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI 

Inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii 

informaționale 

Electronică aplicată Concurs de dosare 
MA=0,6*NB+0,4*MB 

 sau  
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

NB-nota la BAC la una din materiile: 
matematică, informatică, fizică, chimie, 

economie  
MB-media la BAC 

Electronică aplicată (în limba engleză) 
Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 
Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii (în limba engleză) 

Inginerie si management  
Inginerie economică în domeniul 

electric, electronic şi energetic 
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6 
INGINERIA 

MATERIALELOR ȘI 
A MEDIULUI 

Ingineria materialelor 

Ingineria procesării materialelor Concurs de dosare 
MA=0,6*NB+0,4*MB 

 sau  
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

NB-nota la BAC la una din materiile: 
matematică, informatică, fizică, chimie, 

economie  
MB-media la BAC 

Ştiinţa materialelor 
Ingineria procesării materialelor  
(la Zalãu) 

Inginerie mecanică 
 

Echipamente pentru procese 
industriale 

Ingineria mediului 
Ingineria şi protecţia mediului în 
industrie 

 

7 
INGINERIE 
ELECTRICĂ 

Inginerie electrică 

Electrotehnică  Concurs de dosare 
MA=0,6*NB+0,4*MB 

 sau  
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

NB-nota la BAC la una din materiile: 
matematică, informatică, fizică, chimie, 

economie  
MB-media la BAC 

Instrumentație și achiziții de date 
Electronică de putere și acționări 

electrice 
Electromecanică 

Inginerie energetică Managementul energiei 

Științe inginerești aplicate 
Inginerie medicală 

Inginerie medicală (la Bistrița) 

Inginerie și management 
Inginerie economică în domeniul 

electric, electronic şi energetic 
 

8 INSTALAȚII Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții 

Concurs de dosare 
MA=0,6*NB+0,4*MB 

 sau  
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

NB-nota la BAC la una din materiile: 
matematică, informatică, fizică, chimie, 

economie  
MB-media la BAC 

 

9 MECANICĂ 

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 

 

Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului 

Inginerie mecanică 

Mecanică fină și nanotehnologii 
Sisteme și echipamente termice 
Mașini și instalații pentru agricultură și 
industria alimentară 
Sisteme şi echipamente termice  
(la Alba Iulia) 
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 
industria alimentară  
(la Alba Iulia) 

Mecatronică și robotică Mecatronică 
 

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE 
 

10 INGINERIE 

Calculatoare și tehnologia 
informației 

Calculatoare  

Test grilă la matematică 
MA=0,6*NTG+0,2*NB+0,2*MB  

 sau  
MA=0,8*NTG+0,2*MB 

 
MA-media de admitere  

NTG-nota la testul grilă la matematică 
NB-nota la BAC la una din materiile: 

matematică, fizică, informatică  
MB-media la BAC 

Inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii 

informaționale 
Electronică aplicată  

Concurs de dosare 
MA=0,6*NB+0,4*MB  

sau  
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

NB-nota la BAC la una din materiile: 
matematică, informatică, fizică, chimie, 

economie  
MB-media la BAC 

Inginerie mecanică 
Echipamente pentru procese 
industriale  

Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 

Inginerie și management 
Inginerie economică în domeniul 
mecanic 

Inginerie electrică Electromecanică 
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 

Mecatronică și robotică Robotică 
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor 

Ingineria mediului 
Ingineria și protecția mediului în 
industrie 
Ingineria valorificării deșeurilor 

Mine, petrol și gaze Inginerie minieră 
 

 



Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licență 

Programul de studii universitare de 
licență (locația geografică de 

desfășurare și limba de predare) 
Tipuri de concursuri 

0 1 2 3 4 

11 LITERE 

Asistenta socială Asistenta socială Concurs de dosare 
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

MB-media la BAC 

Științe ale comunicării  Jurnalism 

Limbă și literatură 

Limba și literatura română 

Limba și literatura română - O limbă și 
literatură modernă (engleză) 

Interviu –cunoștințe în domeniul 
limbii moderne engleze 

MA=0,5*MB+0,5*NI 
 

MA-media de admitere  
MB-media la BAC  

NI-nota la interviu 

Limba și literatura română - O limbă și 
literatură modernă (franceză) 

Interviu –cunoștințe în domeniul 
limbii moderne franceze 

MA=0,5*MB+0,5*NI 
 

MA-media de admitere  
MB-media la BAC  

NI-nota la interviu 

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate 

Interviu –limba străină 1  
Interviu –limba străină 2 

MA=0,4*NI1+0,4*NI2+0,2*MB 
 

MA-media de admitere  
NI1-nota la interviu limba 1  
NI2-nota la interviu limba 2  

MB-media la BAC 

Filosofie Filosofie 

Concurs de dosare 
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

MB-media la BAC 

Teologie 

Teologie ortodoxă didactică 

Concurs de dosare 
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

MB-media la BAC 

Teologie ortodoxă pastorală 

Probă orală eliminatorie: dicție, ritm 
și auz muzical –nu se acordă note 

Examen scris la Dogmatică 
MA=0,5*MB+0,5*ND 

 
MA-media de admitere  

MB-media la BAC  
ND-nota la Dogmatică 

Studii culturale  Etnologie 

Concurs de dosare 
MA=MB 

 
MA-media de admitere  

MB-media la BAC 

Arte vizuale Arte plastice (pictură) 

Probe: 
1. Desen după natură  

2. Culoare  
MA=0,4*ND+0,4*NC+0,2*MB  

 
MA-media de admitere  
ND-nota la proba desen  

NC-nota la proba culoare  
MB-media la BAC 

Științe ale educației  
Pedagogia învățământului primar și 

prescolar 

Probă de aptitudini*:  
a. Dicție – 10p  

b. Dictare – 10p  
c.  Aptitudini pedagogice – 20 p d. 

Aptitudini muzicale – 10p 
MA=0,5*MB+0,5*NPA 
MA-media de admitere  

MB-media la BAC  
NPA-nota la proba de aptitudini  

 
*Probele de aptitudini sunt eliminatorii: 
dacă la oricare din probele menționate 

candidatul nu obține minimum 5 puncte 
va fi declarat respins 
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11 ȘTIINȚE 

Matematică 
Matematică Concurs de dosare   

MA=0,8*NA+0,2*MB  
sau  

MA=MB  
sau  

MA=MB+PC  
  

MA-media de admitere  
MB-media la BAC  

NA-nota la BAC la una din materiile: 
matematică, informatică, fizică, chimie, 
economie, biologie, economie aplicată, 

marketing, contabilitate, planificare 
operațională, geografie, logică sau nota la 

concursul organizat de facultate.  
NA=10 pentru cei care au obținut în 
timpul liceului premii (I,II sau III) la 

fazele județene ale concursurilor școlare 
în domeniile: matematică, fizică, 

informatică, chimie, biologie, geografie 
economie, economie aplicată, marketing, 

contabilitate.   
PC = punctajul obținut la concursul 

județean organizat de Departamentul de 
Științe Economice și Fizică – „Planul de 

afaceri” astfel:  
-premiul I: 0,5 puncte   
-premiul II: 0,4 puncte        
-premiul III: 0,3 puncte  
-mențiune: 0,2 puncte 

Matematică informatică 
Informatică Informatică 

Chimie Chimie  

Ingineria produselor 
alimentare 

Ingineria produselor alimentare  
Controlul și expertiza produselor 

alimentare 
Biologie Biologie  

Administrarea afacerilor Economia firmei  
Cibernetică, statistică și 
informatică economică 

Informatică economică  

Management 
Management 

Management (ID) 

Știința mediului Știința mediului 

 

 


