ADMITERE 2019
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
1. Admiterea la studiile universitare de licenţă se face prin concurs, pe baza unei probe scrise
sub formă de test-grilă şi a mediei generale obţinute la examenul de bacalaureat, astfel:
75% Media examenului de bacalaureat;
25% Media testului grilă (la alegere: chimie generală şi anorganică sau chimie
organică);
Media generală de admitere: minimum 5, cu prezenţa obligatorie la test.
Media va fi trunchiată la două zecimale.
Candidaţii care nu se prezintă la test sunt declaraţi respinşi.
a) În vederea informării candidaţilor, în perioada de înscriere, secretariatul facultăţii va
afişa zilnic, pe opţiuni, numărul candidaţilor înscrişi (luând în considerare prima opţiune
solicitată de candidaţi).
b) După finalizarea înscrierilor, secretariatul va afişa cu cel puţin 24 de ore înaintea probei
scrise, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, ordonaţi alfabetic şi repartizaţi pe săli,
precum şi denumirea probei de concurs, data şi ora începerii probei, durata de
desfăşurare a acesteia.
c) Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în liste şi de a aduce la
cunoştinţa secretariatului, eventualele neconcordanţe cu datele din fişa de înscriere sau
faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu trei ore înaintea începerii probei de
concurs, cu aprobarea preşedintelui comisiei.
2. Concursul se desfăşoară astfel:
d) Testul-grilă va avea loc într-o singură zi, luni, 22 iulie 2019, ora 9.00, pe o durată de
2 ore şi cuprinde 20 de întrebări (fiecare întrebare cu 5 variante de răspuns şi cu un
singur răspuns corect) din disciplina pentru care au optat candidaţii (chimie
generală și anorganică / chimie organică):
 10 întrebări de dificultate scăzută (0.3 * 10 = 3 puncte)
 5 întrebări de dificultate medie (0.6 * 5 = 3 puncte)
 5 întrebări de dificultate mai mare (0.8 * 5 = 4 puncte)
Dificultatea întrebărilor e similară cu a celor prezentate în modelele de teste de
admitere pe site-ul facultăţii.
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e) Prezentarea la sala programată este obligatorie la ora 8.00. La intrarea în sala de
concurs, candidaţii prezintă comisiei de supraveghere legitimaţia de concurs şi buletinul
(cartea) de identitate/paşaportul, pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul
nominal al sălii respective. În timpul concursului, candidaţii vor păstra pe bancă cele
două acte, pentru control. Candidaţii care nu au asupra lor toate documentele menţionate
anterior nu sunt primiţi în sala de examen; în cazuri-limită, preşedintele Comisiei de
admitere pe facultate poate decide asupra primirii lor. Candidaţii pot avea asupra lor un
calculator de buzunar şi, dacă doresc, apă sau băuturi răcoritoare.
f) Candidaţii nu au voie să intre în sala de concurs cu telefoane mobile, agende
electronice, cărţi, caiete sau alte materiale şi aparatură.
g) Responsabilul de sală consemnează prezenţa sau absenţa candidaţilor în tabelul nominal
al sălii şi distribuie fiecărui candidat o foaie de concurs şi două ciorne şi citeşte
instrucţiunile destinate candidaţilor, iar aceştia vor completa elementele de identificare
personale pe foaia de concurs.
h) La ora stabilită, responsabilul de sală deschide plicul cu chestionarele de concurs în faţa
întregii săli şi distribuie fiecărui candidat câte un chestionar de concurs conform oglinzii
sălii.
i) Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs, niciun candidat nu mai
poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă
chestionarul de concurs şi foaia de concurs şi semnează de predarea acestora.
j) Timpul destinat soluţionării subiectelor din chestionarul de concurs al probei scrise este
de 2 ore, socotit din momentul încheierii distribuirii chestionarului de concurs fiecărui
candidat.
k) Rezolvarea subiectelor cuprinse în chestionarul de concurs se face pe foaia de concurs
numai cu cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră sau neagră. Pe formularul foii de
concurs, candidatul va marca răspunsul considerat de el corect, printr-un “X” plasat în
una din căsuţele răspunsurilor subiectului (A – E). Celelalte căsuţe vor fi marcate de
candidat printr-o linie orizontală “–“. Nu se admit două sau mai multe semne “X” la
acelaşi subiect. Dacă totuşi la un subiect se găsesc mai multe semne “X”, candidatul nu
va obţine nici un punctaj pentru subiectul respectiv.
l) Pe foaia de concurs nu se admit semne distinctive, deoarece acestea pot conduce la
anularea acesteia. De asemenea nu se admit ştersături sau răspunsuri multiple la o
întrebare şi nici modificări sau adăugiri. Aceste greşeli anulează răspunsul la întrebarea
respectivă.
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Dacă un candidat marchează greşit un răspuns, el poate primi, la cerere, o nouă foaie de
concurs, care va fi arătată în prealabil întregii săli, precedentul formular fiind anulat
imediat de către responsabilul de sală. Completarea noului formular al foii de concurs se
va face respectând regulile aplicate la completarea primului, fără a depăşi timpul alocat
probei de concurs.
În cazul în care nu se cunoaşte răspunsul sau nu mai este timpul necesar completării
altei foi de concurs, se anulează rândul corespunzător cu o linie orizontală.
m) La cerere, responsabilul de sală va distribui candidaţilor ciorne suplimentare, arătândule în prealabil întregii săli, pentru a se constata că nu conţin nimic distinctiv.
n) Candidaţii care au terminat proba scrisă predau la catedră foaia de concurs
responsabilului de sală, iar acesta semnează în colţul din dreapta sus, alături de numele
candidatului, după care candidaţii lipesc colţul lucrării. Apoi, candidatul semnează
pentru predarea lucrării în tabelul nominal al sălii, aflat la catedră. Odată cu foaia de
concurs se predă şi chestionarul de concurs cu enunţul subiectelor, precum şi ciornele
primite de candidat.
o) Responsabilul de sală şi membrii comisiei de supraveghere vor lua măsuri pentru ca
niciun candidat să nu părăsească sala fără a preda chestionarul, foaia de concurs şi
ciornele şi fără a semna de predarea lor.
3. Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media generală de admitere şi apoi în
ordinea opţiunilor precizate de candidat în fişa de înscriere, în limita numărului de
locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare
stabilită de ARACIS pentru fiecare program de studii. Un candidat – admis pe locurile
finanţate de la buget sau la taxă, în aşteptare sau respins – se găseşte afişat pe o singură
listă, la un singur program de studii şi la o singură formă de finanţare, indiferent de
numărul opţiunilor sale. Lista candidaţilor respinşi conţine candidaţii care au fost
absenţi la proba scrisă sau care nu întrunesc condiţiile de admitere pentru niciuna din
opţiunile formulate. Lista candidaţilor în aşteptare conţine candidaţii care întrunesc
condiţiile de admitere pentru cel puţin una din opţiunile formulate, nu au obţinut un loc
în prima etapă de afişare a rezultatelor, dar îl pot obţine după depunerea diplomelor de
bacalaureat în original. Pe liste se vor preciza data şi ora când acestea au fost făcute
publice.
În cazul în care pe ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie de
admitere, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii, în ordinea dată:
1. Media la testul grilă.
2. Media examenului de bacalaureat.
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Afişarea listelor preliminare cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la
buget, la taxă şi a celor aflaţi în aşteptare, precum şi a candidaţilor respinşi se va face
marți, 23 iulie 2019.
4. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretariatul
facultăţii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Nu se primesc contestaţii la
contestaţii.
5. Confirmarea rezultatelor se face prin depunerea diplomei de bacalaureat în original, la
secretariatul facultăţii, până pe data de 29 iulie 2019, ora12.00.
- Depun diplomele de bacalaureat în original, dacă acestea nu au fost depuse la
înscriere, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget, cei repartizaţi la taxă sau
cei care sunt în aşteptare, dacă au optat pentru forma de finanţare de la buget.
- Candidaţii admiși pe locurile finanțate de la buget care nu depun diplomele de
bacalaureat în original în termen de 3 zile de la afișarea rezultatelor sunt repartizaţi pe
locuri cu taxă dacă au opțiuni la taxă și dacă prezintă la secretariat diploma de
bacalaureat în copie legalizată. Certificarea conform cu originalul se poate realiza
și de către secretariatul facultății numai cu condiția prezentării diplomei de bacalaureat
în original.
Candidaţii cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat vor prezenta la secretariatul
facultăţii o adeverinţă de la liceu, din care să reiasă că nu li s-a eliberat diploma de
bacalaureat, precum şi data eliberării acesteia.
În toate situaţiile, opţiunile iniţiale se păstrează.
După această etapă, un candidat poate fi declarat admis la un program de studii
universitare care a reprezentat o opţiune prioritară faţă de cea la care a fost repartizat
în prima etapă de afişare.
6. Termenul limită pentru afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate
de la buget şi la taxă şi a celor respinşi este marți, 30 iulie 2019.
7. Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin
concurs se restituie, la cerere şi necondiţionat, fără perceperea unei taxe suplimentare,
în timpul programului de lucru cu publicul stabilit de universitate.
8. Locurile rămase neocupate la finalul sesiunii de admitere din iulie 2019 se scot la
concurs în sesiunea de admitere din septembrie 2019.
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