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Un candidat se poate înscrie (cu o singură taxă de înscriere în valoare 
de 200 lei) la studii de licență - Învățămât cu frecvență (cursuri de ZI) 
la unul, la mai multe sau la toate programele de studiu ale facultății, în 
ordinea preferințelor. Ocuparea locurilor se face în ordinea 
descrescătoare a mediilor și apoi a opțiunilor exprimate în fișa de 
înscriere. 
 
Un candidat se poate înscrie (cu o singură taxă de înscriere în valoare 
de 200 lei) la studii de licență - Învățămât la distanță  la unul, la mai 
multe sau la toate programele de studiu ale facultății, în ordinea 
preferințelor. Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescătoare a 
mediilor și apoi a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere. 
 
Exemplul 1 : pentru candidații de la învățământ cu frecvență, care nu doresc și /sau care nu 
îndeplinesc condițiile pentru a se înscrie la Administrarea afacerilor (în limba engleză) (BA) 
(adică nu au nivelul de competenta lingvistică, minim B1 la toate probele de bacalaureat, nu 
atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de MEC sau nu au 
sustinut proba de competență lingvistică la limba engleză test online pe bbb.unitbv.ro), în fișa 
de înscriere  vor trece maxim 14 opțiuni (în ordinea preferată de candidat). Candidații care 
doresc și programul de studii BA, vor avea în fișă maxim 16 opțiuni. Exemplul 1 este pentru 
candidații pentru care nu contează cel mai mult specializarea (programul de studii) ci 
contează mai mult ca anul I de studii să fie pe locuri bugetate. Exemplificăm aleator modul în 
care se trec opțiunile:   

1 – Afaceri internaționale – buget 



  2 - Contabilitate și informatică de gestiune – buget 
  . 
  . 

7 -  Informatică economică - buget 
  8 – Afaceri internaționale - taxă   

9 - Contabilitate și informatică de gestiune – taxă 
. 
14- informatică economică - taxă 

 
Exemplul 2 : pentru candidații pentru care contează mai mult specializarea (programul de 
studii) pe care o vor urma și mai puțin dacă în anul I de studiu va fi student pe locuri bugetate, 
exemplificăm aleator modul în care se trec opțiunile: 

1 – Afaceri internaționale – buget 
2 - Afaceri internaționale – taxă 
3 - Contabilitate și informatică de gestiune – buget 
4 - Contabilitate și informatică de gestiune – taxă 

  . 
  . 

13 -  Informatică economică - buget 
  14 - informatică economică – taxă 
Exemplul 3 : candidații care NU vor să candideze pe locuri cu taxă (pentru că nu au posibilități 
financiare), vor trece – în ordinea preferințelor doar opțiunile de la buget : maxim 8 (sau 7 
optiuni, dacă nu doresc și BA).  Exemplificăm aleator: 

1 – Administrarea afacerilor( în limba engleză) (BA) 
2 - Afaceri internaționale – buget 

  3 - Contabilitate și informatică de gestiune – buget 
  . 
  . 

8 -  Informatică economică – buget 
 

Exemplul 4 : candidații care nu doresc să urmeze unele specializări ale faculțății nu le for trece 
deloc în fișa de înscrire. Exemplificăm aleator: 

1. Informatică economică – buget 
2. Informatică economică – taxă 
3. Management – buget 
4. Management - taxă 

 
Informație importantă ! Statutul de student bugetat sau cu taxă se poate schimba în anii de 
studiu II și III, în  funcție de rezultatele studentului la învățătură. 
 



Când s-a terminat înscrierea, programul informatic ordonează candidații în ordinea 
descrescătoare a mediilor, după care, în această ordine, începe repartizarea candidaților pe 
programe de studiu, după opțiunile înscrise în fișă. Prin urmare, trebuie acordată o mare 
atenție modului în care sunt ordonate opțiunile în fișă. În cazul în care nu doriți deloc să urmați 
un anumit program de studiu din oferta facultății, NU ÎL TRECEȚI în fișa de înscriere. 
 
Pe măsură ce se desfășoară fazele admiterii (citiți cu atenție calendarul ADMITERII 2021 și 
Contractul candidatului la admitere pe care o să îl primiți la înscriere!) unii candidați care au 
fost admiși la FSEAA (dar și la o altă facultate), nu se prezintă cu actele în original la facultate 
elibrează locuri și atunci, în faza următoare, programul informatic reia procedura repartizării 
candidaților pe programe de studiu. Cei care într-o fază anterioară se găseau, de exemplu la 
opțiunea 4 din fișa lor de înscriere, pot urca de exemplu la opțiunea 3, sau 2, sau chiar 1, iar 
cei din lista de așteptare pot fi admiși la un program de studiu aflat în opțiunile exprimate în 
fișă DACĂ, până în 29 iulie vor bifa opțiunea de a rămâne în concurs. 
 
Pentru candidații de la forma de învățământ ID (Invățământ la distanță): toate programele de 
studiu sunt în regim cu taxă. În fișa de înscriere vor fi trecute maxim 5 opțiuni, în ordinea 
preferințelor. 
 
Informație importantă ! Un candidat care a urmat un an sau doi (fără a finaliza 
studiile la o facultate sau este absolvent de studii la licență pe locuri finanțate 
de la bugetul de stat, se va înscrie doar pe locuri cu taxă.      

 
ATENȚIE! în aplicația de admitere online Toate datele introduse vor fi 
scrise obligatoriu cu diacritice! 

 
 


