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Facultatea de 

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 

 

 

Sesiunea iulie 2017 

- înscrierea candidaților: 11-19 iulie între orele 9:00 

și 15:00 

- proba de concurs:  

- Desen 21 iulie, ora 14:00 
- afișarea rezultatelor inițiale: 24 iulie, ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 25 și 26 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 26 iulie, 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 27 și 28 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 28 iulie, ora 22:00 

 

Sesiunea septembrie 2017 

- înscrierea candidaților: 8 și 11 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- proba de concurs: 

- Desen: 12 sept., ora 14:00 
- afișarea rezultatelor inițiale: 14 sept., ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 15 și 18 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 18 sept., 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 19 și 20 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 20 sept., ora 22:00 
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Subcomisia 2.1 

Facultatea 

de 

Automatică și 

Calculatoare 

 Ingineria 

sistemelor 

 Calculatoare și 

Tehnologia 

informației 

 

 

Test grilă la matematică 

 

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

 

 

Sesiunea iulie 2017 

- înscrierea candidaților: 11 – 15* iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- proba de concurs: 16 iulie, ora 9:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 16 iulie ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 17 și 18 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 18 iulie, 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 19 și 20 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 20 iulie, ora 22:00 

*În 15 iulie  nu se fac înscrieri la extensiile UTCN 

 

Sesiunea septembrie 2017 

- înscrierea candidaților: 8 și 11 și 12* sept. între 

orele 9:00 și 15:00 

- proba de concurs: 13 sept., ora 9:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 13 sept. ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 14 și 15 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 15 sept., 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 18 și 19 sept., între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00 

*În 12 sept. nu se fac înscrieri la extensiile UTCN 

 

 

Subcomisia 2.2 

 Facultatea 

de Mecanică 

 Ingineria 
autovehiculelor 

 

Test grilă la matematică 

 

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

MA=0,6*NTG+0,2*MB+0,2NB 

 

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 
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Facultatea de 

Construcții 

 Inginerie civilă 
 Inginerie și 

management 
 Inginerie geodezică 
 Inginerie civilă 

CUNBM 

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 

 

 

Sesiunea iulie 2017 

- înscrierea candidaților: 11-20* iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 20 iulie ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 21 și 24 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 24 iulie, 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 25 și 26 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 26 iulie, ora 22:00 

*În 20 iulie nu se vor face înscrieri la extensiile 

universitare! 

 

Sesiunea septembrie 2017 

- înscrierea candidaților: 8 și 11 - 13* sept. între 

orele 9:00 și 15:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 13 sept., ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 14 și 15 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 15 sept., 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 18 și 19 sept., între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00 

*În 13 septembrie nu se vor face înscrieri la 

extensiile universitare! 

 

 

Facultatea de 

Construcții de 

Mașini 

 Inginerie industrială 
 Inginerie și 

management 
 Mecatronică şi 

robotică  

Facultatea de 

Electronică, 

Telecomuni -

cații și 

Tehnologia 

Informației 

 Inginerie 
electronică, 
telecomunicații și 
tehnologii 
informaționale 

 Inginerie şi 
management 

Facultatea de 

Inginerie 

Electrică 

 Inginerie electrică 
 Inginerie energetică 
 Științe inginerești 

aplicate 
 Inginerie şi 

management 

Facultatea de 

Ingineria 

Materialelor și 

a Mediului 

 Ingineria 
materialelor 

 Inginerie mecanică 
 Ingineria mediului 

Facultatea de 

Instalații 
 Ingineria 

instalațiilor 

Facultatea de 

Mecanică 

 Ingineria 
transporturilor 

 Inginerie mecanică 
 Mecatronică şi 

robotică 
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Subcomisia 4.1 

Facultatea de 

Inginerie 

 

 

 Calculatoare 

și Tehnologia 

informației 

Test grilă la matematică 

 

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

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 

 

 

 

Sesiunea iulie 2017 

- înscrierea candidaților: 11 – 15 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- proba de concurs: 16 iulie, ora 9:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 16 iulie ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 17 și 18 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 18 iulie, 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 19 și 20 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 20 iulie, ora 22:00 

 

Sesiunea septembrie 2017 

- înscrierea candidaților: 8 și 11 și 12 sept. între 

orele 9:00 și 15:00 

- proba de concurs: 13 sept., ora 9:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 13 sept., ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 14 și 15 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 15 sept., 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 18 și 19 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00 
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Subcomisia 4.2 

Facultatea de 

Inginerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inginerie 

Electrică 

 Inginerie 

Electronică, 

telecomunicații 

și tehnologii 

informaționale 

 Inginerie 

Energetică 

 Inginerie 

Industrială 

 Inginerie 

Mecanică 

 Inginerie și 

Management 

 Mecatronică și 

robotică 

 Ingineria 

Materialelor 

 Ingineria 

Mediului 

 Mine, Petrol și 

Gaze 

 

 

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 

 

Sesiunea iulie 2017 

- înscrierea candidaților: 11-20 iulie între orele 9:00 

și 15:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 20 iulie, ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 21 și 24 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 24 iulie, 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 25 și 26 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 26 iulie, ora 22:00 

 

 

Sesiunea septembrie 2017 

- înscrierea candidaților: 8 și 11- 13 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 13 sept., ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 14 și 15 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 15 sept., 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 18 și 19 sept., între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00 
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Facultatea de 

Științe 

 Administrarea 

afacerilor – 
Economia firmei 

 Biologie - Biologie 

 Chimie - Chimie 

 Cibernetică, 

Statistică și 

Informatică 

economică – 
Informatică 

economică 

 Fizică - Fizică 

 Informatică - 
Informatică 

 Ingineria 

produselor 

alimentare 

- -Ingineria 
produselor 
alimentare 

- -Controlul și 
expertiza produselor 
alimentare 

 Management  

- Management 

- Management FR 

 Matematică – 
Matematică 

informatică 

 Știința mediului 

- Știința mediului 

 

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 Facultatea de 

Științe CUNBM. 

NA=10 în cazul în care absolventul de liceu cu 

diploma de BAC, a obținut cel puțin într-unul din 

cei 4 ani de liceu distincții (premii I, II, III) la 

fazele județene ale concursurilor școlare în 

domeniile: matematică, fizică, informatică, 

chimie, biologie, geografie, economie, economie 

aplicată, marketing, contabilitate. 

PC= este punctajul obținut la concursul județean 

organizat de depart. de Științe Economice și 

Fizică ‘’ Planul de Afaceri’’ 

Premiul I – 0,5 puncte 

Premiul II – 0,4 puncte 

Premiul III – 0,3 puncte 

Mențiune – 0,2 puncte. 

  

 

 

 

Sesiunea iulie 2017 

- înscrierea candidaților: 11-20 iulie, între orele 9:00 

și 15:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 20 iulie, ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 21 și 24 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 24 iulie, 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 25 și 26 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 26 iulie, ora 22:00 

 

 

Sesiunea septembrie 2017 

- înscrierea candidaților: 8 și 11- 13 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 13 sept., ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 14 și 15 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 15 sept., 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 18 și 19 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00 
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Subcomisia 6.1 

Facultatea de 

Litere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistență socială 

 Filosofie 

 Limbă și 

Literatură - Limba 

și literatura 

română 

 Limbă și 

Literatură –Limba 

și literatura 

română și Limba și 

literatura engleză 

 Limbă și 

Literatură - Limba 

și literatura 

română și Limba și 

literatura franceză 

 Limbă și 

Literatură română 

 Limbi Moderne 

Aplicate – engleză-

franceză/germană 

 Studii culturale -

Etnologie 

 Științe ale 

comunicării - 

Jurnalism 

 

 

 

Concurs de dosare 

 

MA=MB 

 

MA-media de admitere 

MB-media la BAC 

 

 

Sesiunea iulie 2017 

- înscrierea candidaților: 11-20 iulie între orele 9:00 

și 15:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 20 iulie ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 21 și 24 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 24 iulie, 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 25 și 26 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 26 iulie, ora 22:00 

 

Sesiunea septembrie 2017 

- înscrierea candidaților: 8 și 11- 13 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 13 sept., ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 14 și 15 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 15 sept., 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 18 și 19 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00 

 

 

 

 



 
 

 
 

6 

Subcomisia 6.2 

Facultatea de 

Litere 

 

 

 

 

 

 

Teologie – 

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 

 

 

 

Sesiunea iulie 2017 

- înscrierea candidaților: 11-18  iulie între orele 9:00 

și 15:00, 

- proba 1: 19 iulie, ora 9:00 

- proba 2: 20 iulie, ora 9:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 20 iulie, ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 21 și 24 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 24 iulie, 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 25 și 26 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 26 iulie, ora 22:00 

 

Sesiunea septembrie 2017 

- înscrierea candidaților: 8 și 11- 12 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- proba 1: 13 septembrie, ora 9:00 

- proba 2: 14 septembrie, ora 9:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 14 sept., ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 15 și 18 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 18 sept., 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 19 și 20 sept., între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 20 sept., ora 22:00 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Subcomisia 6.3 

Facultatea de 

Litere 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagogia 

învățământului 

primar și 

preșcolar  

Proba de aptitudini*: 

 

a. Dicție – 10 puncte 
b. Dictare – 10 puncte 

c. Aptitudini pedagogice – 20 
puncte 

d. Aptitudini muzicale – 10 puncte 
 

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

 
unde:  

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. 

 

Sesiunea iulie 2017 

- înscrierea candidaților: 11-19 iulie între orele 9:00 

și 15:00 

- proba 1 de concurs: 20 iulie, ora 9:00 

- afișarea rezultatelor inițiale: 20 iulie, ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 21 și 24 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 24 iulie, 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 25 și 26 iulie între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 26 iulie, ora 22:00 

 

Sesiunea septembrie 2017 

- înscrierea candidaților: 8 și 11 și 12 sept. între 

orele 9:00 și 15:00 

- proba 1 de concurs: 13 sept., ora 9:00  

- afișarea rezultatelor inițiale: 13 sept., ora 22:00 

- etapa 1 de confirmări: 14 și 15 sept. între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate după runda 1 de glisări: 15 sept., 

ora 22:00 

- etapa 2 de confirmări: 18 și 19 sept., între orele 

9:00 și 15:00 

- afișare rezultate finale: 19 sept., ora 22:00 

 


