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ADMITERE 2011 
CICLUL I - STUDII UNIVERSITARE DE LICEN|{ 

 
DOMENIUL: DREPT (specializarea Drept) 
Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, admiterea la Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative, în sesiunea iulie 2011, se va desfăşura prin concurs, care va consta 

în susţinerea unei probe scrise, tip grilă, la disciplina “Limba română”, conform programei 

şi bibliografiei comunicate mai jos. 

Pentru locurile cu taxă admiterea se va desfăşura, ca şi până în prezent, prin concurs 

pe bază de dosar, media de admitere fiind media de la examenul de bacalaureat 100%. 

Cifra de şcolarizare: 
Nr. 

crt. 

 

Specializarea 

Durata 

studiilor 

Cifra de 

]colarizare  

Buget 

Cifra de 

]colarizare 

Tax[ 

1. Drept - cursuri de zi 4 ani 160 140 

2. Drept - cursuri cu frecven\[ redus[ 4 ani - 100 

 

DOMENIUL: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE (specializările Administraţie 

publică şi Asistenţă managerială şi secretariat) 
Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, admiterea la Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative, în sesiunea iulie 2011, se va desfăşura prin concurs, pe bază de 

dosar, media de admitere fiind media de la examenul de bacalaureat 100%. 

Pentru locurile cu taxă admiterea se va desfăşura, ca şi până în prezent, prin concurs 

pe bază de dosar, media de admitere fiind media de la examenul de bacalaureat 100%. 

Cifra de şcolarizare: 
Nr. 

crt. 

 

Specializarea 

Durata 

studiilor 

Cifra de 

]colarizare  

Buget 

Cifra de 

]colarizare 

Tax[ 

1. Administra\ie public[ - cursuri de zi 3 ani 37 53 

2. Asisten\[ managerial[ ]i secretariat - cursuri de zi 3 ani 15 15 

3.  Administra\ie public[ (la Dr. Tr. Severin) - cursuri 
de zi 

3 ani 28 72 

 

• Perioada de înscriere: 14-23 iulie 2011 

• Susţinerea examenului tip grilă: 26 iulie 2011 

• Afişarea rezultatelor: 28 iulie 2011 
 

Criteriul de departajare, în situaţia în care aceasta se impune:  
1. Media obţinută la proba “Limba română”, la examenul de bacalaureat. 
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CURSURI UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

 

LIMBA ROMÂNĂ 
 

Se vor utiliza manualele de Limba română pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a 

şi a VIII-a, precum şi cele de Limba şi literatura română pentru clasele a IX-a, a X-a, a 

XI-a şi a XII-a, dintre cele avizate şi aprobate de M.E.C.T.S., indiferent de editură 

şi/sau anul apariţiei, dar nu mai înainte de anul 2003 (conform listelor publicate pe site-

ul: www.edu.ro) 

 

Din manualele de limba şi literatura română pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a 

XII-a, se vor reţine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice 

şi de punctuaţie, precum şi elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-

semantic şi morfosintactic. 

 
Programa detaliată a problemelor de limbă română este cea aprobată şi publicată de 

M.E.C.T.S. pentru admiterea în liceu şi pentru bacalaureat, pe anul şcolar 2010/2011. 
 

Se vot utiliza, în afara manualelor şcolare, următoarele lucrări: 

• Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), 
editat sub egida Academiei Române - Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-

Alexandru Rosetti", ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Univers 

Enciclopedic, Bucureşti, 2005 sau Editura Univers Enciclopedic Gold, 

Bucureşti, 2010; 

• Dicţionarul explicativ al limbii române, editat sub egida Academiei Române - 

Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-Al Rosetti", ediţia a II-a, revizuită, 

Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009; 

• Dicţionar de sinonime al limbii române, (autori Luiza Seche, Mircea Seche, 

Irina Preda),  Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993 (sau ediţii ulterioare); 

• Dicţionar de neologisme, Editura Academiei, ediţia a III-a, 1986 (autori: Florin 

Marcu, Constantin Maneca) (sau ediţii ulterioare); sau 

• Marele dicţionar de neologisme, ediţia a X-a revăzută, augmentată şi 

actualizată, (autor Florin Marcu), Editura Saeculum, 2008 

 


