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Detalii cu privire la alegerea opțiunilor în cadrul procesului de 

admitere 
 

Alegerea opțiunilor este poate cea mai importantă activitate din cadrul procesului de 

admitere. Printr-o opțiune înțelegem alegerea unui program de studii universitare împreună cu 

un tip de loc. Locurile pot fi finanțate de la bugetul de stat sau pot fi cu taxă. Vă recomandăm să 

alegeți și opțiunile de loc cu taxă, pe lângă cele finanțate de la bugetul de stat, pentru a vă asigura 

că veți fi repartizați pe unul dintre locuri. 

Crearea clasamentelor ține cont de opțiunile candidaților și de numărul de locuri 

disponibile pentru fiecare program de studii universitare. 

 

Vă prezentăm mai jos câteva exemple de alegere a opțiunilor: 
 

Candidații care sunt orientați spre mai multe programe de studii, prioritară fiind 

obținerea unui loc finanțat de la bugetul de stat, vor selecta opțiunile lor astfel: 

Program de studii universitare 1 – Loc finanțat de la bugetul de stat 

Program de studii universitare 2 – Loc finanțat de la bugetul de stat 

.......................................... 

Program de studii universitare 1 – Loc cu taxă 

Program de studii universitare 2 – Loc cu taxă 

........................................... 
 

Candidații care au ca prioritate un singur program de studii universitare, indiferent de 

tipul locului (finanțat de la bugetul de stat/cu taxă), vor selecta opțiunile lor astfel: 

Program de studii universitare 1 – Loc finanțat de la bugetul de stat 

Program de studii universitare 1 – Loc cu taxă 

.......... și alte opțiuni, dacă există. 
 

Candidații care deja au urmat anul I pe loc finanțat de la bugetul de stat la alt program 

de studii universitare din cadrul aceluiași ciclu de studii universitare (licență/masterat), 

indiferent dacă au absolvit sau nu respectivul program de studii și indiferent de universitate 

(din România), vor putea candida doar pe locuri cu taxă. 
 

 Candidații romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural, proveniți din centre de plasament 

sau cei cu cerințe educaționale speciale / dizabilități vor bifa în formularul de înscriere dacă doresc 

să aplice pentru locurile speciale destinate acestora, dar vor selecta și alte opțiuni și tipuri de 

locuri pentru situația în care nu vor fi admiși pe locurile speciale dedicate lor. 
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 Pentru Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

Candidații de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (LIT) trebuie să fie selecteze 

opțiunile conform Regulamentului de organizare și desfășurare a procesului de admitere a 

facultății. Astfel, un candidat poate opta pentru maximum trei domenii dintre cele patru  

ofertate la concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de licență: Limbi și literaturi, 

Limbi moderne aplicate, Istorie și Teologie. 

În cadrul domeniilor Limbi și literaturi și Limbi moderne aplicate, un candidat poate opta 

pentru o singură combinație de limbi (ex. Limba și literatura engleză – Limba și literatura 

franceză). Pentru toate tipurile de loc din cadrul domeniului se va alege aceeași combinație de 

limbi. 

Pentru același program de studii universitare, variantele disponibile de loc – loc finanțat 

de la bugetul de stat, loc cu taxă – sunt considerate cumulativ o singură opțiune. 
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