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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
                 RECTORAT   
            Nr.1790/9.04.2009 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
pentru anul I, anul universitar 2009/2010 

 
 

 A. STUDII UNIVERSITARE DE LICEN łĂ 
 

Cifra de 
şcolarizare 

 
Facultatea 

 
Domeniul de 

licenŃă 
 

 
Specializarea 

Buget Taxă 
zi/ID 

 
CondiŃii de admitere 

Matematică                           A,zi Matematică 
Matematică informatică      Ap,zi 

49 20 MATEMATIC Ă  ŞI 
INFORMATIC Ă 

Informatică Informatică               A/Ap, zi/ID                         120   80/ 
100 

(N1+N2)/2, unde:  
N = media examenului de bacalaureat   
N2 = media notelor din cei 4 ani de liceu 
de la matematică sau informatică  

Fizică                                   A, zi 18 
Fizică medicală                  Ap,zi 19 

 
Fizică 

Fizică informatică              Ap,zi 18 

 
45 

FIZIC Ă 

ŞtiinŃa 
mediului 

Fizica mediului                  Ap,zi 19 15 

MA=ML•0,6 + MB•0,4+ punctaj 
performanŃe olimpice 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 

Chimie                                  A,zi  

Chimie Biochimie tehnologică          A,zi 
49 25 CHIMIE 

ŞtiinŃa 
mediului 

Chimia mediului                 Ap,zi 25 20 

MA=ML•0,5 + MB•0,5 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 
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Cifra de 
şcolarizare 

 
Facultatea 

 
Domeniul de 

licenŃă 

 
Specializarea 

Buget Taxă/ 
zi/ID 

 
CondiŃii de admitere 

EducaŃie fizică şi sportivă               A,zi 
Kinetoterapie şi motricitate  
specială                                            A,zi                                  

 
74 

 
250 

EducaŃie fizică şi sportivă  
(la Drobeta-Tr.Severin)                 Ap,zi 

EDUCAłIE FIZIC Ă  
ŞI SPORT 

EducaŃie fizică  
şi sport 

Kinetoterapie şi motricitate           Ap,zi 
specială (la Drobeta-Tr.Severin) 

 
20 

 
100 

Probe de evaluare a capacităŃii 
motrice: 
1. testul de atletism – 30% 
2. testul de gimnastică – 30% 
3. testul de ramură sportivă la alege-
re (volei, baschet, handbal, fotbal, 
sporturi de luptă, tenis de masă, 
scrimă) – 30% 
4. media de la bacalaureat – 10% 

Limba şi literatura română – O limbă şi 
literatură modernă               A/Ap,zi/ID 
O limbă şi literatură modernă (A)– O 
limbă şi literatură modernă (B)/ Limba 
latină                                               A,zi 
Limba şi literatura română – Filologie 
clasică (latină)                                A, zi 

 
 
 

157 

 
 
 

255/ 
150 

Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura română – O limbă şi 
literatură modernă (franceză, engleză) 
la Dr.-Tr.Severin                          Ap, zi                          

 
30 

 
30 

Limbi moderne 
aplicate 

Traducere şi interpretare               Ap,zi 20 50 

ŞtiinŃe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaŃii publice        Ap,zi 
                                                  

35 150 

Pedagogia învăŃământului primar şi 
preşcolar                                        Ap,zi 
Pedagogie                                      Ap,zi 

 
20 

 
50 

LITERE 

ŞtiinŃe ale 
educaŃiei 

Pedagogia învăŃământului primar şi 
preşcolar (la Dr.-Tr.Severin)           A,zi 

13 30 

 
MA=ML•0,5 + MB•0,5 
 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat  
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Cifra de 
şcolarizare 

 
Facultatea 

Domeniul 
de licenŃă 

 
Specializarea 

Buget Taxă 

 
CondiŃii de admitere 

Teatru Artele spectacolului (actorie)       A,zi Etapa  I - eliminatorie 
- prezentarea unor versuri şi a unei 
povestiri din repertoriul candidatului, la 
alegere – probă practică; 
- testarea aptitudinilor muzicale şi ritmice 
acompaniament de pian sau casetă, 
prezentarea unui monolog din repertoriul 
candidatului – probă practică. 
Etapa a II-a  
- prezentarea unui monolog dintr-o piesă 
de teatru, altul decât cel din etapa I – 
probă practică; 
- prezentarea unor versuri şi a unei 
povestiri din repertoriul candidatului – la 
alegerea comisiei – probă practică; 
- exerciŃii de improvizaŃie pe teme 
propuse de comisie – probă practică. 

Interpretare muzicală – canto     Ap,zi 
Interpretare muzicală – instrumente   
                                                    Ap,zi 

Muzică 

Pedagogie muzicală                    Ap,zi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

Etapa  I – eliminatorie: 
- proba interpretativă -  
Etapa a II-a: 
- solfegiu, analiza solfegiului, auz – oral; 
- dictat muzical - scris. 
Media admitere = nota de la proba 
eliminatorie + media de la etapa a II-a  

Pedagogia artelor plastice 
şi decorative                               Ap,zi 

 

Arte 
plastice 
decorative 
şi design 

Arte plastice (grafică)                Ap,zi 

- -  
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Cifra de 
şcolarizare 

 
Facultatea 

 
Domeniul de 

licenŃă 
 

 
Specializarea 

Buget Taxă 
zi/ID/FR 

 
CondiŃii de admitere 

Istorie Istorie                           A/Ap, zi/FR 21 30 
Sociologie Sociologie                     A/Ap, zi/ID  30 50 
Filosofie Filozofie                        A/Ap, zi/ID  21 30 
ŞtiinŃe politice ŞtiinŃe politice                           A, zi 21 30 
Geografie Geografie                       A/Ap, zi/ID  37 50 
RelaŃii interna-
Ńionale şi studii 
europene 

RelaŃii internaŃionale şi studii 
europene                                 Ap, zi 

24 30 

ŞTIIN łE SOCIO-
UMANE 

ŞtiinŃe ale 
comunicării 

Jurnalism                                 Ap, zi 22 30 

 
Media examenului de bacalaureat 

 
Teologie ortodoxă pastorală*    A/Ap 

                                                 zi,FR 
 
 
Teologie ortodoxă socială**        A/zi 

 
45 
 
 
 
- 

 
45 
 
 
 
- 

 
Teologie  

Teologie ortodoxă didactică      A,zi 15 15 

 
TEOLOGIE 

AsistenŃă 
socială 

Teologie ortodoxă socială        Ap,zi 21 21 

Etapa I – eliminatorie 
Interviu - Verificarea aptitudinilor 
vocaŃionale (trăsături ale personalităŃii 
candidatului, aspecte ale vieŃii moral-
religioase şi capacitatea de discernă-
mânt) – 40% 
Media gen. a anilor de liceu - 40% 
Media la bacalaureat – 20% 
MA=ML•0,8 + MB•0,2 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 

 
  
   * la specializarea Teologie ortodoxă pastorală, cursuri  FrecvenŃă redusă – nu mai şcolarizează 
 **  la specializarea Teologie ortodoxă social, cursuri de zi – nu mai şcolarizează 
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Cifra de 
şcolarizare 

 
Facultatea 

 
Domeniul de 

licenŃă 
 

 
Specializarea 

Buget Taxă 
zi/ID/FR 

 
CondiŃii de admitere 

Drept Drept                               A/Ap, zi/FR 150 200/ 
300 

AdministraŃie publică     A/Ap, zi/FR 45 100/100 
AdministraŃie publică  
(Drobeta-Tr.Severin)       A/Ap, zi/ID   

18 100 

AsistenŃă managerială şi  
secretariat                                          A,zi                     

14 100 

DREPT ŞI ŞTIIN łE 
ADMINISTRATIVE 

ŞtiinŃe 
administrative 

AsistenŃă managerială şi secretariat 
(Drobeta-Tr.Severin)                    A,zi 

10 100 

 

MA=ML•0,5 + MB•05 
 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 

Economie generală                       A,zi - - 
Economie agroalimentară             A,zi - - 

Economie 

Economie generală şi comunicare 
economică                                  Ap,zi 

20 40 

FinanŃe şi bănci                A/Ap, zi/ID  75 150 FinanŃe 
FinanŃe şi bănci               A/Ap, zi/FR 
(Dr.-Tr.Severin) 

25 50 

Economia comerŃului, turismului şi 
serviciilor                                   Ap,zi 

40 80 

Economia comerŃului, turismului şi 
serviciilor (Dr.-Tr Severin)          A,zi 

16 40 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor  
(Drobeta -Tr.Severin)                 Ap,zi 

16 40 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune                            A/Ap, zi/ID  

60 120 

ECONOMIE ŞI 
ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 
 

Contabilitate 

Contabilitate şi informatică de ges-
tiune (Dr.-Tr.Severin)       A/AP,zi/ID  

16 40 

 
 
MA=ML•0,5 + MB•0,5 
 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 
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Cifra de 
şcolarizare 

Facultatea Domeniul de licenŃă  
Specializarea 

Buget Taxă 
zi/ID 

 
CondiŃii de admitere 

Statistică şi previziune economică   
                                                        A,zi 

 
20 

 
40 

Cibernetică, statistică şi 
informatică economică 

Informatică economică                   A,zi 32 64 
Management                      A/Ap, zi/ID  48 96 Management 
Management                     A/Ap, zi/FR 
(Dr.-Tr. Severin) 

17 40 

Economie şi afaceri 
internaŃionale 

Economie şi afaceri internaŃionale  
                                           A/Ap, zi/ID  

40 80 

 

Marketing Marketing                                       A,zi 35 70 

 

Tehnologia construcŃiilor de  
maşini                                             A,zi 

Inginerie industrială 

Maşini unelte şi sisteme  
de producŃie                                    A,zi 

 
60 

 
100 

Ingineria materialelor ŞtiinŃa materialelor                       Ap,zi - - 
Inginerie mecanică                       Ap,zi - - Inginerie mecanică 
Maşini şi instalaŃii pentru agricultură 
şi  industrie alimentară                   A,zi 

- - 

Ingineria 
autovehiculelor 

Autovehicule rutiere                       A,zi 60 100 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică în domeniul 
mecanic                                          A,zi 

40 100 

Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi trafic  Ap,zi 
 

40 100 

MECANIC Ă 

Inginerie civilă ConstrucŃii civile, industriale şi 
agricole                                         Ap,zi 

29 150 

 
MA=ML•0,2 + MB•0,8 
 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din 
liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 

 
 



 7 

 
Cifra de 
şcolarizare 

 
Facultatea 

 
Domeniul de 

licenŃă 
 

 
Specializarea 

Buget Taxă 
zi/ID/FR 

 
CondiŃii de admitere 

Inginerie 
aerospaŃială 

Echipamente şi instalaŃii de  
aviaŃie                                          A,zi 

26 10 

Inginerie electrică şi  
calculatoare                                 A,zi 
Inginerie electrică şi calculatoare 
 (în limba franceză)                      A,zi 
Sisteme electrice                          A,zi 

Inginerie electrică 

Electronică de putere şi acŃionări 
electrice                                        A,zi 

 
 

86 

 
 

20 

Ingineria sistemelor  
electroenergetice                          A,zi 
Termoenergetică                          A,zi 

Inginerie 
energetică 

Managementul energiei             Ap,zi 

 
66 

 
20 

ELECTROTEHNIC Ă 

Inginerie şi 
management  

Inginerie economică în domeniul 
electric, electronic şi energetic  Ap,zi 

26 10 

 
Media examenului  
de bacalaureat 

Electromecanică             A/Ap, zi/FR Inginerie electrică 
Electromecanică (în limba  
franceză)                                    Ap,zi 

 
42 

 

10/ 
75 

Ingineria mediului Ingineria şi protecŃia mediului în 
industrie                                     Ap,zi 

50 20 

INGINERIE ÎN 
ELECTROMECANIC Ă, 
MEDIU ŞI INFORMA-
TICĂ INDUSTRIAL Ă 

ŞtiinŃe inginereşti 
aplicate 

Informatică industrială              Ap,zi 42 10 

MA=ML•0,3 + MB•0,7 
 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din 
liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 
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Cifra de 
şcolarizare 

 
Facultatea 

 
Domeniul de licenŃă 

 

 
Specializarea 

Buget Taxă 
zi/ID/FR 

 
CondiŃii de admitere 

Calculatoare                                    A,zi 59 25 Calculatoare şi tehno-
logia informaŃiei Calculatoare (în limba engleză)      A,zi                     49 25 
Inginerie electronică 
şi telecomunicaŃii 

Electronică aplicată                        A,zi 44 20 

Automatică şi informatică  
aplicată                                            A,zi 

83 25 Ingineria sistemelor 

Ingineria sistemelor  
multimedia                                    Ap,zi 

30 15 

Mecatronică                                  Ap,zi 24 15 

AUTOMATIC Ă, 
CALCULATOARE  
ŞI ELECTRONIC Ă 

Mecatronică şi 
robotică Robotică                                          A,zi 24 10 

 
Algebră şi Analiză matematică 
– scris (80%) 
Media examenului de 
bacalaureat – (20%) 

Horticultură Horticultură                        A/Ap, zi/ID  
 Peisagistică (sub rezerva autorizării )                              

 

55 
 

20/30 

Ingineria produselor 
alimentare 

Tehnologia prelucrării produselor 
agricole                               A/Ap,zi/FR 

24 25/ 
30 

Ingineria mediului Ingineria şi protecŃia mediului  
în agricultură                      A/Ap,zi/FR 

35 35/ 
30 

HORTICULTUR Ă 

Biologie Biologie                                        Ap/zi 49 10 

MA=ML•0,75 + MB•0,25 
 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din 
liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 

Agricultură                         A/Ap, zi/ID  50 50/75 Agronomie 
Montanologie                     A/Ap, zi/ID  20 30/50 
Silvicultură                                   Ap,zi 20 40 Silvicultură 
Silvicultură (la Rm.Vâlcea)          Ap,zi 6 40 

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru      Ap,zi 25 50 

AGRICULTUR Ă 

Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare                                     Ap,zi 

25 50 

MA=ML•0, 5 + MB•0,5 
 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din 
liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 
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Cifra de 
şcolarizare 

 
Facultatea 

 
Domeniul de 

licenŃă 

 
Specializarea 

Buget Taxă 

 
CondiŃii de admitere 

Inginerie 
industrială 

Ingineria sudării                         Ap,zi 

Inginerie 
mecanică 

Utilaje şi instalaŃii portuare        Ap,zi 

20 10 

NavigaŃie şi transport maritim  
şi fluvial                          A/Ap, zi/FR 

Inginerie navală 
şi navigaŃie 

Electromecanică navală             Ap,zi 

 
24 

 
20 

Ingineria 
mediului 

Ingineria şi protecŃia mediului 
în industrie                                  Ap,zi 

20 50 

Inginerie şi 
management 

Inginerie economică industrială   A,zi 20 20 

INGINERIA ŞI 
MANAGEMENTUL 
SISTEMELOR 
TEHNOLOGICE 
DROBETA- 
TR.SEVERIN 

Ingineria 
materialelor 

ŞtiinŃa materialelor                       A,zi 20 10 

 
MA=ML•0,8 + MB•0,2 
 
MA = media de admitere 
ML = media anilor de studii din 
liceu 
MB = media de la examenul de 
bacalaureat 
 
 
 
 

 

 NOTĂ:  

 Din numărul de locuri subvenŃionate de la bugetul de stat au fost rezervate 25 locuri pentru admiterea tinerilor de etnie rromă. 
Locurile vor fi repartizate pe facultăŃi/domenii/specializări, proporŃional cu numărul candidaŃilor înscrişi. 
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 B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
 
 

Cifra de 
şcolarizare 

Nr 
crt 

 
Facultatea 

 
Domeniul de  

licenŃă 

 
Programul de studiu de 

 master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă 

M.E.C.I.  B T 

 
CondiŃii de admitere 

Matematică Matematici aplicate 4936/ 
30.07.2008 

11 30  1 Matematică şi 
Informatică 

Informatică Metode şi modele în 
inteligenŃa artificială 

4936/ 
30.07.2008 

62 60  

Fizica materialelor 29 20 2 Fizică Fizică 
Fizică teoretică 

4936/ 
30.07.2008 - - 

Probă scrisă - cunoştinŃe de 
specialitate 

Chimie aplicată 4936/ 
30.07.2008 

17 15 3 Chimie Chimie 

Chimia compuşilor 
biologic  
activi 

4936/ 
30.07.2008 

17 15 

Probă scrisă la disciplinele: 
„Cinetică electrochimică” şi 
„Metode electrometrice de analiză” 

PerformanŃă în sport 4936/ 
30.07.2008 

20 80 

Activitate motrică 
curriculară  
şi extracurriculară 

4936/ 
30.07.2008 

20 80 

4 EducaŃie Fizică 
şi Sport 

EducaŃie  
fizică şi sport 

Kinetoterapie în 
reeducarea neuromotorie 

4936/ 
30.07.2008 

24 80 

 
Examen admitere: discipline de 
specialitate   
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Cifra de 
şcolarizare 

Nr 
crt 

 
Facultatea 

 

Domeniul de  
licenŃă 

 
Programul de studiu de 

 master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă 

M.E.C.I.  B T 

 
CondiŃii de admitere 

Paradigme ale comunicării 
organizaŃionale 
Studii anglo-americane 
Limba engleză, studii teoretice şi 
aplicate 
Limba franceză, didactică şi 
literaturi în spaŃiul francofon 
Modele clasice în cultura română 
Literatura română în context 
european 
Limba română actuală – structură, 
dinamică şi funcŃionalitate 
Limbile romanice în sincronie şi în 
diacronie 

Limbă şi 
literatură 

Limba engleză şi limba franceză, 
traducere şi terminologie juridică 
europeană 

 
 
 
 
 
 

4936/ 
30.07.2008 

 
 
 
 
 
 

190 

 
 
 
 
 
 

400 

5 Litere 

Teatru Arta actorului Dosar   
propus pt. 
acreditare 

8 20 

 
 
 
 
Concurs admitere – probă 
scrisă  
Criterii de departajare:  
- media anilor de studiu 
- media examenului 
licenŃă/notă lucrare 
 

Dezvoltare comunitară şi integrare 
europeană 

15 35 Sociologie 

Societate, comunicare şi mass-
media 

 
4936/ 

30.07.2008 14 30 

ŞtiinŃe politice Securitate naŃională şi euroatlantică 4936/ 
30.07.2008 

15 35 

6 ŞtiinŃe Socio-
Umane 

Geografie Mediul geografic - valorificarea şi 
protecŃia resurselor naturale 

4936/ 
30.07.2008 

 
15 

 
35 

 
Examen de admitere pentru 
locurile de la buget 
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Cifra de 
şcolarizare 

Nr 
crt 

 
Facultatea 

 
Domeniul de  

licenŃă 

 
Programul de studiu de 

 master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă 

M.E.C.I.  B T 

 
CondiŃii de admitere 

Români în istoria Europei 8 25 Istorie 
Istoria ideii de Europa 

4936/ 
30.07.2008 7 25 

  

Filozofie Filozofie contemporană Raport 
ARACIS 

 S 026/801, 
1140 A 

10 25 

 

Teologie – Misiune şi 
pastoraŃie 

15 15 7 Teologie Teologie 

Teologie –Management de 
caz în asistenŃa socială 

 
ARACIS  

670/ 
5.02.2009 

12 12 

Media generală a anilor de facultate: 
80% 
Media examenului de licenŃă: 20% 

Drepturile omului 32 100 
Drept public - - 
ŞtiinŃe penale 31 100 
Drept privat 31 200* 

Drept 

Dreptul afacerilor 

 
 

4936/ 
30.07.2008 

- - 

Examen scris: „Drept civil. LibertăŃi 
fundamentale. Drept penal”. 
Repartizarea pe locurile la buget se 
va face în funcŃie de opŃiuni şi de 
rezultatul la examenul scris. 
Pentru locurile cu taxă repartizarea 
se face în funcŃie de media generală 
de admitere, calculată după formula:  
Mg = (Ml + Ms)/2 
Mg  = media generală 
M l = media examenului de licenŃă 
Ms = media anilor de studiu din 
facultate 

8 Drept şi ŞtiinŃe 
Administrative 

ŞtiinŃe 
administrative 

ŞtiinŃe administrative 4936/ 
30.07.2008 

46 100 Examen scris: Drept administrativ 

 
*din care, 100 de locuri se şcolarizează la Drobeta -Tr.Severin 
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Cifra de 
şcolarizare 

Nr 
crt 

 
Facultatea 

 
Domeniul de  

licenŃă 

 
Programul de studiu de 

 master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă 

M.E.C.I.  B T 

 
CondiŃii de admitere 

Managementul afacerilor 30 45 
Managementul organiza-
Ńiilor publice 

- 75 

Managementul resurselor 
umane 

- 75 

 
Management 

Antreprenoriat şi 
administrarea afacerilor 

 
 
 

4936/ 
30.07.2008 

15 60 

Marketing Marketing şi comunicare 
în afaceri 

18 57 

Managementul afacerilor 
electronice 

18 57 Cibernetică,  
statistică şi 
informatică 
economică 

E-Business Administra-
tion (în limba engleză) 

 
 

4936/ 
30.07.2008 

- 75 

FinanŃe şi administrarea 
afacerilor 

23 100 

Management financiar 
bancar 

23 100 

Management financiar 
bancar 
(la Drobeta-Tr.Severin) 

18 57 

Analiza şi evaluarea 
financiară a organizaŃiilor 

22 53 

9 Economie şi  
Administrarea 
Afacerilor 
Craiova 

FinanŃe 

FinanŃe publice şi 
securitate socială 

 
 
 

4936/ 
30.07.2008 

- 75 

A. Pentru locurile finanŃate de la 
buget candidaŃii vor susŃine un exa-
men tip grilă. Media se calculează 
după formula: 
Mc= Ne 

. 0,5 + Ma 
. 0,5 

Mc = media de concurs 
Ne = nota obŃinută la examenul tip 
grilă 
Ma = media anilor de facultate 
Pentru departajarea candidaŃilor cu 
aceeaşi medie vor fi utilizate trei 
criterii, în următoarea ordine: 
1. nota obŃinută la examenul tip grilă; 
2. media anilor de studii din facultate; 
3. media generală de absolvire a 
facultăŃii. 
Examenul tip grilă constă în susŃine-
rea unei singure probe scrise, din cele 
două discipline stabilite pentru fiecare 
domeniu de masterat. 
CandidaŃii care nu au ocupat un loc 
finanŃat de la buget pot opta pentru 
ocuparea unui loc cu taxă la oricare 
dintre celelalte programe de masterat 
propuse de facultate. 
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Cifra de 
şcolarizare 

Nr 
crt 

 
Facultatea 

 
Domeniul de  

licenŃă 

 
Programul de studiu de 

 master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă 

M.E.C.I.  B T 

 
CondiŃii de admitere 

Audit şi management 
financiar contabil 

16 59 

Contabilitate şi raportări 
financiare conforme cu 
standardele internaŃionale 

16 59 

Economia proprietăŃii 
imobiliare 

 
 

4936/ 
30.07.2008 

- 75 

Contabilitate 

Management contabil, 
expertiză şi audit  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

4936/ 
30.07.2008 

18 57 

Economie şi afaceri 
europene 

28 47 

Dezvoltare regională şi 
proiecte europene 

- 75 

Economie şi 
afaceri 
internaŃionale 

Economie şi administrarea 
afacerilor internaŃionale (în 
limba engleză) 

 
 

4936/ 
30.07.2008 

- 75 

B. Pentru locurile cu taxă se va 
organiza concurs de dosare. 
CandidaŃii pe locurile cu taxă pot 
opta la înscriere pentru unul sau 
mai multe programe de studiu, 
indiferent de domeniul de maste-
rat, admiterea făcându-se la prima 
opŃiune cu condiŃia constituirii 
unei serii minime de cursanŃi 
(buget şi taxă). 

  

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor în 
turism, comerŃ şi servicii 
(la Drobeta-Tr.Severin) 

4936/ 
30.07.2008 

17 58  
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Cifra de 
şcolarizare 

Nr 
crt 

 
Facultatea 

 
Domeniul de  

licenŃă 

 
Programul de studiu de 

 master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă 

M.E.C.I.  B T 

 
CondiŃii de admitere 

Proiectarea modernă a 
autovehiculelor rutiere 

36 100 Ingineria 
autovehiculelor 

Optimizarea sistemelor de 
transport 

H.G. 676/ 
28.06.2007 

Dosar  
propus  pt. 
acreditare 

25 30 

Inginerie 
industrială 

Optimizarea proceselor şi 
echipamentelor 
tehnologice 

H.G.676/ 
28.06.2007 

Dosar  
propus pt. 
acreditare 

 
25 

 
30 

Inginerie 
mecanică 

Modelare şi simulare în 
ingineria mecanică 

27634/ 
18.03.2004 

25 30 

10 Mecanică 

Inginerie şi 
management 

Managementul producŃiei 
şi logisticii 

H.G.676/ 
28.06.2007 

Dosar  
propus pt. 
acreditare 

 
25 

 
30 

 
Proba de concurs 
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Cifra de 
şcolarizare 

Nr 
crt 

 
Facultatea 

 
Domeniul de  

licenŃă 

 
Programul de studiu de 

 master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă 

M.E.C.I.  B T 

 
CondiŃii de admitere 

Inginerie electrică 
 L.84/1995 

Inginerie electrică avansată 
 

Adresa 
38973/ 

12.09.2005 

10 10 

Calitate şi compatibilitate 
electromagnetică în sisteme 
şi acŃionări electrice 

Inginerie electrică 
L.288/2004 
 

Modelarea şi optimizarea 
echipamentelor electrice 
Inginerie electrică avansată 

 
în curs de 
acreditare 

 
 

20 

 
 

10 

Sisteme energetice interco-
nectate în mediu 
concurenŃial 

Inginerie 
energetică 
L.84/1995 

Managementul energiei 

Adresa 
38973/ 

12.09.2005 

 
10 

 
10 

Sisteme energetice 
informatizate 

L.288/2004 

Gestiunea proceselor 
energetice 

 
în curs de 
acreditare 

 
20 

 
10 

11 
 

Electrotehnică 

Inginerie 
aerospaŃială 

Sisteme complexe pentru 
inginerie aerospaŃială 

4936/ 
30.07.2008 

19 10 

 
Interviu conform unei tematici  
stabilite 
 
 

 

Inginerie electrică 
– 
Ingineria mediului 
 

Inginerie electrică aplicată 
în protecŃia şi 
managementul mediului 

în curs de 
acreditare 

21 10 12 Inginerie în 
Electromecanică, 
Mediu şi  
Informatică 
Industrială Inginerie  electrică 

– ŞtiinŃe 
inginereşti aplicate 

Sisteme electromecanice 
complexe 

în curs de 
acreditare 

30 5 

a. Examen unitar 
b. Media minimă de admitere,  
la buget, să fie 7,00 
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Cifra de 
şcolarizare 

Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Domeniul de  

licenŃă 

Programul de studiu 
de 

master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă M.E.C.I.  

B T 

 
CondiŃii de admitere 

Automatica 
sistemelor complexe 
L.84/1995 

3194/ 
2.02.1999 

12 28 40% media anilor de studii din ciclul de 
licenŃă 
30% media la licenŃă 
30% apreciere la interviu 

Inginerie software 
L.84/1995 

AdresaCNEAA 
2514/13.12.2004 

 
12 

 
18 

Teză unică din disciplinele: „Baze de date” 
şi „Sisteme de operare” 

Ingineria 
sistemelor  
şi calculatoarelor 

Sisteme distribuite 
L.84/1995 

adresa MEdC 
30003/ 

20.04.2005 

 
12 

 
20 

40% media anilor de studii din ciclul de 
licenŃă 
30% media la licenŃă 
30% nota la lucrarea scrisă la: „Baze de 
date” şi „ReŃele de calculatoare” (noŃiuni 
fundamentale şi administrare) 

Automatica 
sistemelor complexe 
L.288/2004 

dosar în curs de 
acreditare 

25 15 40% media anilor de studii din ciclul de 
licenŃă 
30% media la licenŃă 
30% apreciere la interviu 

Ingineria 
sistemelor 

Tehnologii informa-
tice în ingineria 
sistemelor 

dosar în curs de 
acreditare 

25 10 40% media anilor de studii din ciclul de 
licenŃă 
30% media la licenŃă 
30% apreciere la interviu 

Mecatronică  
şi robotică 

Sisteme de condu-
cere în robotică 

dosar în curs de 
acreditare 

18 10 40% media anilor de studii din ciclul de 
licenŃă 
30% media la licenŃă 
30% apreciere la interviu 

13 Automatică, 
Calculatoare  
şi Electronică 

Inginerie elec-
tronică şi 
telecomunicaŃii 

Sisteme electronice 
avansate 

dosar în curs de 
acreditare 

18 10 40% media anilor de studii din ciclul de 
licenŃă 
30% media la licenŃă 
30% apreciere la interviu 
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Cifra de 
şcolarizare 

Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Domeniul de  

licenŃă 

 
Programul de studiu de 

 master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă M.E.C.I.  

B T 

 

CondiŃii de admitere 

Inginerie software dosar în curs de 
acreditare 

13 17 

Information Systems  
for e-Business 

dosar în curs de 
acreditare 

19 11 

 
Teză unică la disciplinele: „Baze de 
date” şi „Sisteme de operare” 

Ingineria calculatoare-
lor şi comunicaŃiilor 

dosar în curs de 
acreditare 

18 12 

  Calculatoare şi 
tehnologia 
informaŃiei 

Computer and 
Communication 
Engineering 

dosar în curs de 
acreditare 

- 25 

40% media anilor de studii din ciclul 
de licenŃă 
30% media la licenŃă 
30% nota la lucrarea scrisă la: „Baze 
de date” şi „ReŃele de calculatoare” 
(noŃiuni fundamentale şi 
administrare) 

Viticultură-Oenologie 
L.84/1985 

CNEAA 
21354/1994 

16 5 

Culturile horticole şi 
impactul ecologic 

adresa ARACIS 
6972/2008 

17 5 

Bazele biologice ale 
protecŃiei plantelor şi 
mediului în 
ecosistemele antropice 

adresa ARACIS 
6972/2008 

17 5 

Horticultură 

Plante horticole 
cultivate în condiŃii 
optime şi de stres 

adresa ARACIS 
6972/2008 

16 5 

Ingineria 
mediului 

Managementul 
resurselor ecologice şi 
naturale 

16 5 

14 Horticultură 

Ingineria produ-
selor alimentare 

Controlul şi expertiza 
produselor alimentare 

sub rezerva 
acreditării până 

la data 
admiterii 16 5 

 
Probă scrisă după o tematică 
specifică fiecărui program de 
masterat 
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Cifra de 
şcolarizare 

Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Domeniul de  

licenŃă 

 
Programul de studiu de 

 master acreditat 

Nr.Ordin/ 
adresă M.E.C.I.  

B T 

 

CondiŃii de admitere 

ProtecŃia mediului în 
agricultură 

 23 25 

Management în 
agroturism şi controlul 
produselor 
agroalimentare 

 23 25 

15 Agricultură ŞtiinŃe agricole  
şi silvice 

ConsultanŃă şi 
management în 
agricultură 

 23 25 

50% media aritmetică facultate + 
licenŃă 
50% test grilă (pentru locurile bugetare) 

Ingineria 
materialelor 

Materiale avansate dosar depus la 
ARACIS 

20 20 40% media examenului de licenŃă 
40% media anilor de studiu din 
facultate 
20% examen scris la „Studiul 
materialelor” 

Ingineria şi 
managementul calităŃii 

dosar depus la 
ARACIS 

25 25 40% media examenului de licenŃă 
40% media anilor de studiu din 
facultate 
20% examen scris la „ToleranŃe şi 
control dimensional” 

16 Ingineria şi 
Management
ul Sistemelor 
Tehnologice 
Drobeta-
Tr.Severin 

Inginerie şi 
management 

Managementul 
sistemelor logistice 

dosar depus la 
ARACIS 

20 20 40% media examenului de licenŃă 
40% media anilor de studiu din 
facultate 
20% examen scris la „Bazele ingineriei 
şi managementul sistemelor de 
producŃie” 
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