


Anexa 7- Criterii de admitere gi conditii speciale - FACULTATEA DE INGINERIE
Aprobat

in Sedinta Consiliului FaatlElii
ditt data de 04.42.2421

1. iNScRIEREAcANDIDATILoR

inscrierea candidatilor la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de
licen!5 gi de masterat, la toate formele de 'invd!5m3nt, se face conform Regulamentului de
organizare si desfdgurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universitetii
"Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universilar 2021-2022, articolele 21 $ 25 cu toate
subpunctele.

2. GONSTDERATilGENERALE

2.1 Studii universitare de licentd
Concursul de admitere pentru siudiile universltare de licen!5 Ia Facultatea de Inginerie se

organizeazd in doud moduri distincte, dupa cum urmeazd:
TIPUL l. care include o probi de examen scris de tio qrild, pentru programele de studiu:

Calculatoare, Tehnologia lnformaliei, lngineria Sistemelor Multimedia, Electronica Aplicati qi

respectiv E lectro meca n ici.
Desfdgurarea activitetilor pentru concursul de admitere de tip lse va face conform

prevederilor anexei 7.'1 , precum gi a prevederilor regulamentului de admitere pe universitate.
TIPUL ll. concurs de dosare (media de admitere se calculeazd conform tabelului 1 din prezenta

metodologie), pentru programele de studiu: Transportul, depozitarea 9i distribulia hidrocarburilor,
lngineria transporturilor si a traficului, Sisteme de productie digitale, Tehnologia construcliilor
de magini, lnginerie industriali (in limba englezi), Tehnologia tricotajelor 9i confecliilor,
Mecatronici (in limba roman;), Mecatronici (in limba englezA), Robotici, lngineria si protectia
mediuluiin industrie, lnginerie economici in domeniul mecanic, lnginerie economicd industriali.

Candidatii pot participa la ambele tipuri de concursuri (tipul I 9i tipul 2), cu un singur dosar
de inscriere.

Pentru candidalii la programele de licenli cu predare in limba engleza (Mechatronics,
lndustrial Engineering), este obligatorie suslinerea unei probe de competenld lingvisticd
eliminatorie.

inscrierile pentru admiterea in an superior qi a doua facultate se fac in perioadele prevdzute
in prezenta metodologie.

2.2 Studii universitare de masterat
Admiterea la studiile universitare de masterat include o probi ora15, de verificare a

cunogtiin!elor specifice domeniului de studiu Si, eventual, complementare. Rezultatul acestei
probe se va acorda sub forma unui calificativ (Admis/Respins). Aceasti probe este
eliminatorie.

Proba oralS conste intr-un proces de examinare, pe baza unei tematici gi a unei
bibliografii cuprinzand lucrdri de specialitate (Anexa 7.3 la prezenta metodologie).

Pentru candidalii la programele de masterat cu predare in limba engleze (Embedded
Systems, Advanced Computing Systems), este obligatorie suslinerea unei probe de
c ompetenld li ngvisticd el imi n atori e.

La studiile universitare de masterat se pot inscrie atAt absolvenli ai studiilor de licen!5
efectuate in baza Legii nr. 84/1995, precum si absolventi ai ciclului Bologna, atAt din ULBS cat gi din
alte institulii de invetdmant superior recunoscute de MEC astfel:

. Absolventii ciclului Bologna, licenliali dupd Legea 28812004 cu modific5rile si completirile
ulterioare, pot candida atat pentru locurile bugetare cAt 9i pentru locurile cu taxd.

. Absolvenlii studiilor de licent5 efectuate in baza Legii nr. 84/1995 pot candida doar pentru
locurile cu tax5.



DesfS$urarea activitelilor pentru concursul de admitere la master se va face conform
prevederilor anexei 7.3, precum si a prevederilor regulamentului de admitere pe universitate,
menlionat la pu nctul 1.

2.3 Candidali olimpici

2. 3. 1 Ol i mpi ade i ntern a,ti onale
Candidalii la studiile universitare de licentd care au obtinut, in perioada studiilor liceale,

distincJii (premiile l, ll, lll sau mentiune) la olimpiadele gcolare internalionale recunoscute de
Ministerul Educaliei si Cercetirii (MEC) beneficiaz5 de dreptul de a se inscrie, firi susfinerea
concursului de admitere, pe locuri subventionate (firi taxd).

2.3.2 Olimpiade nationale
La Facultatea de lnginerie, candidatii la studiile universitare de licenli care au oblinut in

perioada studiilor liceale distinclii (premiile l, ll, lll sau mentiune) la faza judeleani sau
nalionali ale olimpiadele nalionale (acreditate de MEC) din lista de mai jos, beneficiaz5 de
dreptul de a se inscrie, fdre sustinerea concursului de admitere, pe locuri subvenlionate (fdrA
taxi),

Olimpiadele nationale recunoscute:
o MatematicE (pentru toate domeniile/programele de studiu);
o Fizicd (pentru toate domeniile/programele de studiu);
o lnformatici (pentru toate domeniile/programele de studiu);
. Chimie (pentru specializerile Transportul, distribu!ia gi depozitarea hidrocarburilor,

lngineria 9i proteclia mediului in industrie gi Tehnologia tricotajelor 9i confecfiilor);
Observafie: se iau in considerare olimpiadele in concordanla cu domeniul/ programul de

studiu la care se inscrie candidatul.
Conform regulamentului de organizare gi desfSgurare a concursului de admitere la programele

de studii ale Universitltii "Lucian Blaga" din Sibiu, pentru anul universitar 2021-2022, aplicalia
Admitere onlrne permite implementarea prevederilor Regulamentului referitoare la candidatii
olimpici, cu condilia ca acegtia sd incarce pe platforma de admitere documentele justificative,

3. CALENDARULCONCURSULUI

Concursurile de admitere pentru anul universitar 2021-2022 se desf5Eoari la urmitoarele
date:

lnqineri ZUID/FR.
Etapa r: 

[iiJl?! 0"..,"" !:13 ixilE 333]
probd de concurs (pentru tipul l) 21 iulie 2021 ora 900

proba de competente 21 iulie 2021 ora 1500

lingvisticd
rezultate 22 iulie 2021
contestalii 23 iulie 2021
confirmarea locului 23 - 24,26-27 iulie 2021
rezultate finale 28 iulie 2021

Etapa ,: 
[i,ix?! 0".,," 3 _ 1l::EIEHB|iS i3i1
probd de concurs (pentru tipul l) 13 septembrie 2021 ora 900

proba de competente 13 septembrie 2021 ora 1500

lingvistici
rezultate 14 septembrie 202'l
contestalii 15 septembrie 2021
confirmarea locului 15 - 1 8 septembrie 2021
rezultate finale 20 septembrie 2021



lnqineri admitere in an superior / a doua facultate
inscrieri: 6 - 11 septembrie 2021
analizd dosar si rezultate: 20 septembrie 202'1

Studii universitare de master:
Etapa l: inscrieri 5 - 18 iulie 2021

validare dosare 5 - '19 iulie 2021
proba de competente 21 iulie 2021 ora 1500

lingvistice
probi oralS pe domenii 22 - 23 iulie 2021
de studiu

Etapa a ll-a: inscrieri 6 - 11 septembrie 2021
validare dosare 6 - 12 septembrie 2021
proba de competenlS 13 septembrie 2021
lingvisticd
probi oralS pe domenii 14 -15 septembrie 2021
de studiu
rezultate (etapa I 9i etapa ll) 16 septembrie 2021
confirmarea locului 17 - 18,20 septembrie 2021
rezultate finale 21 septembrie 2021

Candidalii la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de masterat pot
participa la concurs intr-una din cele doui etape. Rezultatele finale pentru ambele etape ale
concursului se vor afiga in data de 21 septembrie 2021. Un candidat se poate inscrie gi poate
participa la o singurd etape de concurs (fie etapa l, fie etapa ll).

Pentru candidalii la programele de master cu predare in limba englezd (Embedded Systems,
Advanced Computing Systems) proba de competent5 lingvisticd eliminatorie se susline in datele de
21 iulie 2021 (etapa l) gi 13 septembrie 2020 (etapa ll)

4. STABILTREA MEDilLOR 9t AFt9AREA REZULTATELOR

Mediile la concursul de admitere se stabilesc astfel:
. pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenli media de concurs se

calculeazi conform tabelului 1 .

Tabelul 1

DOMENIUL DE LICENTA CALCULUL MEDIEI DE CONCURS
Tipul I

CALCULATOARE $t TEHNOLOGTA
INFORMATIEI

80% Nota oblinutd la proba scrisd +

20o/o Media obtinuti la bacalaureat

INGINERIA SISTEMELOR 80% Nota obtinute la proba scrisd +
20% Media obtlnuti la bacalaureat

INGINERIE ELECTRICA
80% Nota obtinuti la proba scrisd +

20% Media obtinutd la bacalaureat
INGINERIE ELECTRONICA,
TELECOMUNTCATil $t TEHNOLOGil
INFORMATIONALE

80% Nota obtinute la proba scrisd +

20% Media oblinutd la bacalaureat

Tipul ll
INGINERIE INDUSTRIALA Medla obtinutd la bacalaureat
MINE, PETROL SI GAZE Media obtinutd la bacalaureat
INGINERIE SI MANAGEMENT Media obtinute la bacalaureat
INGINERIA MEDIULUI Media obtinuti la bacalaureat
INGINERIA TRANSPORTURILOR Media obtinuti la bacalaureat
MECATRONICA $I ROBOTICA Media obtinutd la bacalaureat



Ordonarea candidatilor se va face in ordinea opliunilor acestora, iar in cadrul fiecdrei opliuni
dupe medie, calculati corespunzdtor tipului de admitere. Departajarea candidatilor cu medii egale,
in vederea admiterii, se va face conform tabelului 2.

Tabelul 2
DOMENIUL DE LICENTA CRITERIUL DE DEPARTAJARE
CALCULATOARE $I TEHNOLOGIA
TNFORMATtEt

'1- Nota obtinute la proba scrisd
2- Nota la proba E)c)
3- Nota la proba E)a)

NGINERIA SISTEMELOR
NGINERIE ELECTRICA

INGINERIE ELECTRONICA,
TELECOMUNTCATil $t TEHNOLOGI
TNFORMATTONALE
INGINERIE INDUSTRIALA

1 - Nota la proba E)c)
2- Nota la proba E)d)
3- Nota la proba E)a)

MINE, PETROL $t GAZE
INGINERIE $I MANAGEMENT
INGINERIA MEDIULUI
INGINERIA TRANSPORTURILOR
MECATRONICA $I ROBOTICA

in cazul in care un candidat este declarat admis la mai multe programe de studiu,
acesta poate opta pentru calitatea de student la unul din programele de studiu, pe locuri fire
taxi 9i la al doilea in regim cu taxd.

Anterior concursului de admitere, Senatul aprobi num5rul de locuri in regim cu taxd, in limita
numirului de locuri aprobate de ARACIS. De locurile in regim cu taxd, in limita locurilor aprobate,
pot beneficia, dacd doresc, candida!ii aflali sub "linia de admitere" in ordinea descrescetoare a
medjilor si conform ordinii optiunilor alese, dar care au media minimA cle admitere de cet putin 5,00
(cinci).

in cazul in care vor exista programe de studiu care nu-qi ocupi numirul minim de locuri
pentru a funcliona, prin figa de inscriere se va prevedea posibilitatea candidalilor de a trece cu
locul obtinut la alte programe de studiu, conform ordinii optiunilor alese, in limita numdrului de locuri
aprobate de ARACIS.

Admiterea la programele universitare de masterat se face pe baza rezultatelor oblinute la.
Proba eliminatorie de verificare a cunostinlelor specifice domeniului de studiu gi, eventual,
complementare, finalizatd cu califrcativul Admis/Respins qi a mediei examenului de finalizare
a studiilor universitare de licenld, in ordinea descrescdtoare a mediei generale cle admitere, in
corelalie cu opliunile precizate de candidali la inscriere gi in limita locurilor (finanlate de la buget 9i
taxd) aprobate pentru anul universitar 2021-2022, penlru fiecare program de studii.

Pentru admiterea candidatilor la master universitar, cu medii egale cu cea a candidatului
admis pe ultimul loc va funcliona urmdtorul criteriu de departajare: 1- nota la examenul de licenli
proba 1, 2 - nota la examenul de licenli proba 2 9i 3 - media de bacalaureat.

Candidali la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master pot
participa la concurs intr-una din cele doud etape. Rezultatele finale pentru ambele etape ate
concursului se vor afisa in data de 21 septembrie 2021. Un candidat se poate inscrie si poate
participa la o singura etapa de concurs (fie etapa l, fie etapa ll).

Dacd un candidat renunli la calitatea de student dobandite prin concurs, locul rimas liber
se ocupi, in ordine. duptr cum utmeaze:

1. de c5tre unul din candidatii reugili cu media generalS egali cu cea a ultimului declarat
admis, aplicAnd criteriile de departajare precizate anlerior;

2. de cdtre un candidat aflat in agteptare in ordinea strict descrescetoare a mediilor;
3. prin scoatere la concurs de admitere, dupd caz, in cadrul celei de a doua sesiuni (pentru

locurile rSmase libere din prima sesiune);
4 prin redistribuire in cadrul facult5{ii.
Precizarea de la punctul 4, se aplicd gi penlru locurile rdmase libere dupd concursul clin

septembrie.



5. iruvAyAmAruruL cu FREcvENla neousA gr ue orsrlrulA

Concursul de admitere pentru formele de studiu cu frecvenld redusi (FR) si invdlimint la
distanld (lD) se va desfdgura in aceleagi perioade cu invdtdmAntul de zi.

Candidalii care opteaz5 pentru aceste forme de invilimant trebuie sa dovedeasca, pe
baza unor adeverinle emise de angajator, statutul de ,,incadrat in munci".

Pentru inveldmentul cu frecven!5 redusd si la distanld pot opta gi candidalii care nu au ocupat
un loc pe listele de admitere la zi, care au obtinut la admitere media generald de minimum 5 (cinci)

9i care sunt incadrali in muncd. Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor solicitanlilor,
in limitele locurilor disponibile.

5.1. Clasificarea candidalilor
Dupi incheierea inscrierilor se realizeazd clasificarea candidalilor, pe programe de studiu,

in ordrnea descrescatoare a mediilor de admitere.
Pentru fiecare program de studiu si formd de invdtdmant (lD/FR) se Tntocmesc urmatoarele
liste:
- lista candidaJilor admigi;
- lista candidatilor in asteptare, in ordine alfabeticd, in agteptare in perioada confirmdrii

locurilor;
- lista candidatilor respingi (in ordine alfabetici).
Departajarea candidalilor cu medii egale, in vederea admiterii, se va face conform tabelului

2 (punctul 4).





Facultatea de lnginerie ( http://inqinerie. ulbsibiu.ro ) - OFERTA EDUCATIONALA

Programe de studii de master - anul universitar 2021-2022

Programul de studii

Numir maxim de
studenti ca re pot fi

gcolarizali
(Conform ARACIS)

Tipul de concurs
$i/sau

proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile de seleclie
$i/sau

Modul de calcul al
notei/mediei de admitere

l\,4anagementul afacerilor induslriale

450

ConcLrrs de
admitere mixV

Probd oralS

l,4edia obtinute la examenul de
licentE (diplomS)

Proba de verificare a
cunogtinlelor de domeniu gi,

eventual complementare
notate cu Admis/respins

Managementul proiectelor europene
Managementul calitdlil

lngineria gi managementul gazelor
naturale 50

Sisteme CAD-CAE-CAM in
deformarea plasticd

500
Looisticd industriala
Sisteme Si tehnologii inteligente de
fabricatie
Siructura, programarea gi mentenanta
sistemelor CNC
Sisteme mecatronice avansate 50
Aplicatii avansate in inqinerie electrica 50
lngineria calculatoarelorin aplicatii
industriale

150

Embedded Systems')
Concurs de

admitere mixV
Probd orald

,4edia oblinutd la examenul de
licenld (diplomd)

Proba de verificare a
cunoltinlelor de domeniu
notatA cu Admis/respins

Proba de compelenld
linqvisticd eliminatorie

Advanced CompLrting Systems^)

Legendi: lF = inveldmant cu frecvenle,') = invatamant in limba engleze

Calendarul concursului de admitere

. inscrieri: 5 - 18 iulie 202'l

. validare dosare: 5 - 19 iulie 2021

. proba de competenla lingvistice: 21 iulie 202'1, ora 1500
o proba orale: 22 - 23 iulie 2021

Etaoa a ll-a
o inscrieri 6 - 11 sepf. 2021
. validare dosare 6 - 12 sepl. 2022
. proba de competenla lingvistica: 13 septembrie 202'l
. proba orala: 14- lSseptembrie 2020
. rezultate (etapele lgi ll):16 septembrie 2021
o confirmarea locului: '17-18,20 septembrie 202'l
. rezultate finale: 21 septembrie 2021

Pentru alte detalii accesali site-ul facultelii la adresa: http://inoinerie. ulbsibiu. ro.
Candida[i la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de master pot participa la

concurs intr-una din cele doud etape. Rezultatele finale pentru ambele etape ale concursului se vor afiga in
data de 21 septembrle 2021.

Un candidat se poate inscrie 9i poate participa la o singura etapa de concurs (fie etapa l, fie
etapa ll).

Pentru candidalii la programele de master cu predare in limba englez5 (Embedded Systems,
Advanced Computing Systems) proba de competenta llngvisticA eliminatorie se sustine in datele de 21 iulie
2021 (elapa l) si 13 septembrie 2021 (etapa ll).



ANEXA 7.1 Procedura tehnici de organizare, desfi$urare a concursului qi corectare a
lucririlor pentru candidatii care sustin admitere de Tipul I

DISPOZITII GENERALE
1. Mediile generale obtinute de candidali la concurs sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasifrcare, numai la la programele de studii Calatlatoare, Tehnologia lnfonnaliei, lttgineria
Sistemelor Multimedia, Electronicd Aplicatit gi respectiv Electt"onecanicd. Pentru aceste domenii se
va susline o probd scrise, sub forme de test grile, la disciplina Algebri gi Analizi matematicd
(Anexa 7.2).
2. Pentru asigurarea com patibilitdlii rezultatului concursului de admitere cu alte prevederi
regulamentare decodificarea punctelor in note este obligatorie.
3. Media minimd de admitere nu poate fi mai mici decAt 5,00 in conformitate cu articolul Art. 6 alin.
6 din din Regulamentul de organizare 9i desfdgurare a concursului de admilere Ia programele de
studii ale Universitilii "Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universitar 2020-2021.
4. Durata probei scrise este de 2 (doui) ore.

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
1. Comisia de admitere pe facultate verificd sdlile repartizate pentru desfSgurarea probelor de
concurs in vederea stabilirii numerelor reale de locuri in condilii de concurs gl stabilegte numdrul
necesar de chestionare de concurs conform ,,oglinzii" fiecirei sili.
2. Dupi incheierea ?nscrierii, Comisia de admitere intocmegte lista nominala a candidatilor inscrigi,
in ordine alfabeticd, pe care o afigeazd in loc vizibil, cu cel putin 3 ore inainte de inceperea primei
probe. pe tabele tipizate. in care se vor preciza:

. media examenului de Bacalaureat;

. limba in care urmeazS s6 suslini testul, la cererea expres5 din figa de inscriere (numai pentru
cazurile cAnd aceasta este diferit5 de limba romAni 9i dacd disciplina a fost studiate in liceu
de cdtre solicitant in limba respectivd),

. repartizarea candidatilor pe sdli de concurs.
De asemenea, se va afiqa Si o schite a amplasirii sdlilor de concurs.
3. Orice sesizare a candidatllor privind inexactitatea datelor precizate pe tabelele afigate se verificd
imediat, corecturile necesare efectuAndu-se pe toate listele afigate, cel mai taziu cu 1 ord inainte
de inceperea probei, cu aprobarea pregedintelui Comisiei de admitere. Corecturile efectuate vor fi
operate in toate documentele concursului.

STABILIREA SUBIECTELOR PENTRU PROBELE DE CONCURS
1. Obiectivul propus este selectarea corectd 9l obiectlvd a viitorilor studenti, crlteriul de baz5 fiind
delerminarea aptitudinilor gi cunogtintelor candidatului pentru domeniul la care concureazd.
2. Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc tinandu-se seama de urmdtoarele criterii:

. se fie in depline concordanlS cu programele gcolare gi cu manualele dupb care au studiat
absolvenlii de liceu, corespunzitoare disciplinelor de concurs;

. sd asigure o cuprindere echilibrate a materiei ca se poate fi rezolvate, de un candidat cu
pregdtire bun5, in limita timpului destinat probei scrise;

. si faci posibilS aprecierea obiective a pregdtirii candidalilor, a capacitdlii lor de gAndire 9i a
aptitudinilor pentru specialitatea aleasS.

3. Subiectele pentru proba scrisi 9i grilele de corectare se stabilesc de cdtre Comisia de admitere
pe facultate. in ziua sau preziua concursului de admitere prin decizia pregedintelui Comisiei de
admitere pe facultate se dispune intrunirea la sediul comisiei a unor colective largide cadre didactice
de specialitate. Aceastd intrunire precede proba de concurs cu un interval de timp apreciat ca
necesar, de la caz la caz, pentru elaborarea, redactarea, multiplicarea gi sigilarea in bune condilii a

subiectelor, astfel incAt probele sd inceape la orele anuntate. Cadrele didactice desemnate pentru
elaborarea subiectelor vor alcitui subiectele de concurs folosind urmdtoarea procedurS:

. se stabile$te conform programei afigate lista capitolelor din care se vor elabora subiectele;

. se trag la sorli capitolele, respectiv subcapitolele, dupd programS, din care vor fi elaborate
subiectele;

. se trag la so(i problemele care vor constitui subiecte de concurs;

. se definitiveazd formularea subiectelor de cdtre cadrele didactice gi se verificd;



. se face o rezolvare completd a subiectelor pentru verificarea rezultatelor Si pentru intocmirea
grilelor de corectu re.

4. Dupd elaborarea enunlurilor subiectelor gi a seturilor de rdspr"tnsuri pentru fiecare subiect,
stabilirea variantelor chestionarului de concurs se va face cu alutorul calculatorului, printr-un
program de ordonare aleatoare.
5. Chestionarele de concurs se multiplicd in conformitate cu numirul candidalilor din sdli,'intr-un
num;r de variante con{inAnd aceleagi subiecte de concurs stabilite, dispr-rse in ordine aleatoare.
Fiecare variantd se noteazi printr-o literd, incepAnd cu A (codul variantei).
6. Dupd multiplicare, chestionarele de concurs sunt verificate gi apoi introduse in plicuri, care se
sigileazd de citre membrii Comisiei de admitere. Fiecare plic este destinat cAte unei sili de concuTS.
7. Plicurile sigilate sunt predate responsabililor de sald, cu maximum 15 minute inainte de inceperea
probei de concurs respective.
8. Dupd multiplicare, grilele de evaluare sunt introduse'in plicuri, care se sigileaz6. Fiecare plic este
destinat cAte unei sili de concurs.
9. Plicurile cu grilele de evaluare vor fi predale responsabililor de sala, cu cel mult o jumitate de ord
inainte de incheierea probei de concurs.
10, Editarea, multiplicarea gi inchiderea subiectelor in plicuri sigilate se face in sediul Comisiei de
admitere sub supravegherea gi rispunderea pregedintelui. Tot acum gi aici se stabilesc Ai grilele de
corecturd a testelor. in perioada desfdgurdrii acestor operalii, personJlul implicat va fi izolat pAnS la
ora deschiderii plicurilor in silile de concurs.
11. Pentru realizarea redactdrii subiectelor in alte Iimbi cerute eventual de candidatii indreptatiti, vor
fi convocati profesori traducetori de specialitate sau specialitili inrudite, prin grija pregeclintelui
Comisiei de admitere. Traducdtorii, ca gi alte cadre didactice din afara universitSlii, vor fi retribuiti
pentru munca prestate la propunerea comisiei de admitere (cu adeverinld de vechime gi salariu).
Traducdtorii vor asigura o traducere scrisd a intregii lucrari, aceasta atagAndu-se prin capsare lucrdrii
candidatului

DESFAgURAREA PROBEI DE CONCURS
1. Repartizarea pe seli a personalului de supraveghere se face prin tragere la so(i, cu maxim 2 ore
inainte de desf5qurarea probei respective, astfel inc6t pentru fiecare satS sd se asigure un
responsabil de salS 9i un numdr suficient de supraveghetori, in funclie de mirimea s5lii.
2. Selile de concurs vor fi, in prealabil, adaptate acestei activitSli prin:

. eliminarea oricdrui material didactic care ar putea influenla lucrdrile candidatilor;

. afisarea tabelului nominal cu candidalii repartizali in sala respectivd, la intrarea in sali;

. fixarea locului fiecirui candidat, in functie de ordinea alfabetici afigate, loc pe care se va

^ lipi o legitimatie cu numele gi fotografia acestuia.
3. lnainte de a se deplasa spre sdlile unde au fost repartizali responsabilii de sdli primesc, sub
semneturS, de la membrii Comisiei de admitere tabelul nominal cu candida{ii repartiza{i in sala
respectivi 9i un numdr de coli de concurs tipizate, destinate probei scrise, precum gi hArtle
gtampilatd pentru ciorne, in functie de numirul candidalilor din sala de care r5spund.
4. Pentru sustinerea probelor de concurs, candidalii trebuie si respecte prevederile articolulul Art.
36 alin, 1=6 din Regulamentul de organizare si desfdsurare a concursului de admitere la programele
de studii ale Universitelii "Lucian Blaga" din Sibiu pentru anul universitar 2021 -2022.ln ptus, accesul
candidalilor in sala de concurs este permis cu maximum o ora inainte de inceperea probei. La
intrarea candidalilor in salS personalul de supraveghere verifrcd identitatea acestora pe baza
buletinului de identitate, a legitimatiei de concurs gi a tabelulul nominal cu candidatii repartizali in
sala respectivd. Actele rimAn pe masa candidatului pe toate durata desfdgurdrii probei respective,
pentru control. Candidatii care nu au asupra lor toate actele previzute nu sunt primili in sala de
examen.
5. Candidalii igi ocupi locurile in binci numai dupi ce au lesat la catedrd orice materiale scrise sau
obiecte in care acestea ar putea fi depozitate (cdrti, caiete, hArtii, serviete, pogete etc.). De
asemenea, vor lSsa la catedri telefoanele mobile gi toate dispozitivele de comunicalie sau calcul.
6. Responsabilul de sald consemneaz5 prezenta sau absenta candidalilor in tabelul nomlnal 9i
inmAneazi fiecirui candidat cAte o coald de concurs tipizati, indicAndu-le se completeze cite!
numirul legitimatiei, numele gi prenumele candidatului, precum 9i prenumele tatdlui, pe collul
previzut pentru aceasta, precum gi celelalte rubrici (domeniul, disciplina la care se sustine testul).



7. Pentru rezolvarea subiectelor candidalii vor primi coli de hartie distincte (ciorne), pe care se va
aplica in prealabil Etampila facultd{ii sau gtampila special confectionati pentru concuTS.
B. Responsabilul de sali gi ceilalti supraveghetori primesc plicul de la delegatul Comisiei de admitere
pe facultate, verifice integritatea sigiliului aplicat pe el $i semneaze pe plic, menlionAnd ora primirii
in sa15. ln cazul in care se constatd nereguli, acesta va anunla Comisia de admitere. Ora stabiliti
de Comisia de admitere pentru inceperea lucrdrilor scrise, deci pentru deschiderea plicurilor cr-r

subiecte, va fi aceeagi pentru toate sdlile Lrnde se dd aceeaqi prob5.
9. La ora stabilitd, responsabilul de sala deschide plicul cu subiecte in fala celorlalti supraveghetori
gi a candidatilor.
10. Se vor Iua toate mdsurile pentru ca opera[iunile de organizare gi pregdtire a probelor scrise si
fie finalizate astfel incAt sd se respecte cu strictele ora fixate pentru inceperea acestora.
11. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra in sald
Si nici un candidat nu poate pirdsi sala, decdt daci predd lucrarea scrise 9i semneazd de
predarea acesteia. Pdrisirea selii de concurs este permisi numai dupe scurgerea unui timp minim
de 50 de minute de la ora deschiderii plicului cu subiecte. Candidalii care nu se vor afla in sale in
momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susline proba respectlvS.
12. Se va atrage atenlia candidalilor ce pentru elaborarea lucririi scrise pot folosi numai cerneala
de culoare albastri sau pix cu pastA de culoare albastrS. Se interzice folosirea de cdtre candidati, in
timpul probelor scrise a m inicalcu latoa relor, riglelor de calcul, telefoanelor mobile sau a altor mijloace
de calcul sau comunicalie. De asemenea, nu se va folosi alte hArtie in afara colilor de concu rs
tipizate gi a hArtiei gtampilate pentru ciorne, distribuite de citre supraveghetori candidatilor.
13. ln timpul desfdguririi probei responsabilul de salS 9i ceilalli supraveghetori nu vor da
candidalilor nici o indicatie verbali sau scrisi in plus fa!5 de cele care reies din formularea
subiectelor, nu au voie se discute, se citeasce cd(i, ziare, si minAnce, si fumeze, sd rezolve
subiectele de concurs in timpul desfdqurdrii probei gi nici se p5reseasce sala.
14. Rezolvarea subiectelor cuprlnse in chestionarul de concurs se face pe ciorne. Candidatul va
compara rezultatul obtinut de el cu respunsurile ce insotesc subiectul respecllv in chestionarul de
concurs. Pe formularul probei de concurs va marca raspunsul considerat de el corect, printr-un ,,X"
plasat in una din cdsulele rispunsurilor subiectului (a - e). Celelalte cesule vor fi marcate de candidat
prlntr-o linie orizontald ,,-".
15. Nu se admit doui sau mai multe semne ,,X" la acelagi subiect. Daca totuEi la un subiect se
gdsesc mai multe semne,,X", candidatul nu va obline nici un punct pentru subiectul respectiv. in
aceastd situalie, la predarea formularului probei de concurs, responsabilul de sald va cere
candidatului sd semneze in dreptul subiectului in cauz5.
16. Pe formularulprobei de concurs nu se admit gtersituri, modificdri sau addugiri. DacS un candidat
marcheazd gregit un rispuns, el poate primi, la cerere, un nou formular al probei de concurs, care
va ft aritat in prealabil intregii sdli, precedentul formular fiind anulat imediat de cAtre responsabilul
de sal5. Completarea noului formular al probei de concurs se va face respectAnd regulile aplicate la
completarea primului, fdrd a dep5gi timpul alocat probei de concurs, lniliativa refacerii lucririi
apa4ine exclusiv candidatului.
17. Candidalii care au terminat proba scrisd predau la catedrd formularul probei de concurs
responsabilului de sal5, iar acesta semneaze in collul din dreapta sus, alituri de numele
candidatului. Apoi candidatul semneazd pentru predarea lucririi in tabelul nominal al silii, aflat la
catedrS. Odatd cu formularul probei de concurs se predi 9i chestionarul de concurs cu enunlul
subiectelor, care va fi atagat la formular, precum gi ciornele primite de candidat.
18. Pe tot parcursul desfSguririi probelor scrise, in afara persoanelor antrenate direct in aceasti
ac{iune, in silile de concurs au voie sa intre numai persoane care posedd delegajii eliberate de
pregedintele Comisiei de admitere sau de cdtre minlster.
19. Colile tip anulate, precum gi hArtia folositd pentru ciorne, se predau distinct membrilor Comisiei
de admitere gi nu se iau in consideratie la verificarea gi aprecierea lucririlor scrise.
20. Orice incercare de fraudd doveditd in timpul desfSgurSrii probei de concurs se sanc{ioneazd cu
eliminarea candidatului respectiv din concurs.
2'l . Responsabilul de sald preia de la fiecare candidat formularul probei de concurs, completat,
impreund cu chestionarul de concurs pe care il va alaga la formular; verificd identitatea candidatului
gi corectitudinea completirii datelor de identificare, verificd respectarea regulrlor de completare a
formularului probei de concurs, solicitAnd candidatului se semneze in dreptul poziliilor in care sunt
marcate mai multe semne ,,X";



22. foale- documentele legate de organizarea gi desfiqurarea concursului de admitere (lucriri
scrise, borderouri inseriate gi listele cuprinzSnd rezLtltatele concursului de admitere) se pdstreazd la
sediul Comisiei de admitere in dulapuri metalrce, sigilate, pAnd la incheierea actiunii de verificare a
contestaliilor. Cheile dulapurilor folosite in acest scop se pestreaze de secretarul Comisiei de
admitere, iar sigiliul va fi pistrat de pregedintele Corrisiei de admitere pe facultate. Se va asigura
securitatea necesari Ei pentru sistemele de prelucrare a datelor.
23. Cataloagele utilizate pentru inregistrarea rezultatelor probelor de concurs se gtampileaze gi se
insereazd inainte de inceperea concursului gi, dupa terminarea ac[iunii de verificare a contestaliilor,
se pistreazd in arhivd in aceleaEi condilii ca 9i cataloagele gi matrrcolele din timpul studiilor.

CORECTAREA LUCRARILOR DE CONCURS
1. Dupd expirarea timpulLri afectat fiecdrei probe de concurs gl incheierea predirii chestionarelor gi
formularelor probei de concurs candidatii vor reintra in sala de concurs, la locurile pe care le-au
ocupat in timpul probei de concurs, pentru a asista la corectarea formularelor probei de concurs.
Pentru fiecare sali se constituie o subcomisie de corecturd. Responsabilul de sald are sarcina de a
organiza, supraveghea 9i participa la corectare, rdspunzAnd, impreuni cu corectorii, de modul de
desfdgura re a acesteia.
2. lnainte de inceperea corectdrii responsabilul de sali prezinti candidalllor integritatea sigiliilor
aplicate pe plicul cu grilele de evaluare, pe care il deschide in prezenla intregli sdli, punAnd la
dispozilia fiecdrei echipe de corectare cate un set complet de grile de evaluare.
3. Sunt chemati la catedri, in ordinea strictd din tabelul nominal at selii, candidatul a cerui lucrare
urmeazd a fi corectati gi incd cel putin un alt candidat martor.
4. Se analizeazd dacd regulile de completare a formularului probei de concuTS au fost respectate,
anulAndu-se rispunsurile la care s-au marcat doud sau mai multe semne ,,X" gi verificAndu-se dacd
in dreptul acestora se afli semndtura candidatului.
5. Se aplicd grila de concurs gi se calculeazd de cdtre cei doi corectori, in prezenla candidatului 9i a
martorului, punctajul obtinut.
6. Acest punctaj este inscris pe formularul probei de concurs gi in tabelul nominal al silii (in cifre 9i
litere). Cei doi corectori, candidatul gi martorul vor semna in poziliile destinate, de pe formularul
probei de concurs. in cazul in care candidatul refuza se semneze sau nu este prezent in salS la
coTectarea lucririi sale este chemat un al doilea mador, dintre candida{i, care va semna in locul
candidatului in cauzd.
7. Procedura continud in acelagi mod p6nd la corectarea ultimului formular al probei de concurs,
avAnd in vedere ca Si aceasta si fie efectuati in prezenta a doi candidati.
8. Dupi incheierea corectirii responsabilul de sal5 preia de la echipele de corectare formularele
probei de concurs, veriftcAnd existenta pe acestea a punctajului gi a celor patru semndturi, precum
gi existenla, in tabelul nominal al sdlii, a punctajului fiecdrui candidat prezeni.
9. Responsabilul impreuni cu echipele de corectare vor preda Comisiei de admitere formularele
probei de concurs, avAnd atagate chestionarele de concurs (ordonate alfabetic) gi tabelul nominal al
selii.
10. Responsabilul de sald semneazd impreund cu reprezentantul Comisiei de admitere procesul
verbal de predare-primire a lucrdrilor de concurs.

STABILIREA REZULTATELOR CONCURSULUI
1. Dupd incheierea tuturor probelor de concurs se calculeazd, pentru fiecare candidat, media
generalS de admitere ca medie ponderati, calculati cu doui zecimale, firi rotunjire, dintre
nota la lucrarea scrisi (pondere 80%) Ei nota de la bacalaureat (pondere 20%). Proba de la
care candidatul a absentat se noteazi cu zero gi intri in calculul mediei generale, Pentru
transformarea punctajelor in note la proba scrisd se va folosi formula NOTA = 1 + I * (puncte
primite /punctaj maxim).



ANEXA 7.2 Tematica prob+i de tnatematic; - admitere 2021

ALGEBRA
Operalii cu numere reale: Modulul, partea intreagd gi partea fraclionard a unui numir real.
Puteri cu exponent intreg gi ralional. Radicali de ordin n > 2. lnegalitdli.
Func(ii: Egalitatea a doue funclii, graficul unei func{ii, operalii cu funclii, irxaginea unei funclii.
Funclii injective, surjective, bijective. lnversa unei funclii. Funcliile de gradul intAi gi al doilea,
funclia modul, functia putere, functia radical. Functia exponenliala gi func!ia logaritmici.
Logaritmi: defini{ie 9i proprietSli, calcule cu logaritmi.
Ecualii qi sisteme: Ecualii de gradul intAi, de gradul al doilea, iralionale gi ecualii reductibile
la acestea. Ecuatii exponentiale gi logaritmice. Sisteme de ecualii neliniare.
lnecuatii Si sisteme de inecualii: lnecuatii gi sisteme de inecualii de gradul intdi, al doilea,
exponenliale gi logaritmice.
Numere complexe: Forma algebrici gi forma lrigonometrica a unui numdr complex.
Conjugatul gi modulul unui numdr complex. Egalitatea a doud numere complexe, operalii cu
numere complexe. Rddicinile de ordinul n ale unui numdr complex,
Progresii: Progresii aritmetice 9i geometrice.
Elemente de combinatorici: Permutdri, aranjamente, combindri. Binomul lui Newton.
Polinoame: Forma algebricd a unui polinom cu coeficienti complecgi, operatii cu polinoame.
Grad, valoare numericd. Functia polinomia16. Teorema impd(irii cu rest, impS(irea
polinoamelor, impd(irea cu (X-a), schema lui Horner. Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui
Bezout, divizibilitatea cu (X - a)' Descompunerea in factori. Rdddcini multiple. Relalii intre
rdddcini gi coeficienti (Viete). Rezolvarea ecuatiilor algebrice cu coeficlenti reali, ra{ionali,
intregi. Ecualii binome, reciproce gi bipatrate.
Matrice gi determinanli: Matrice: definilie, exemple de matrice, operalii cu matrice,
proprietiti. Determinanli: definilie, proprietdli, calcul. lnversa unei matrice: definilie, calcul.
Ecuatii matriceale.
Sisteme de ecualii liniare: Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute. Rangul unei matrice.
Studiul com patibilititii gi rezolvarea sistemelor. teoremele lui Kronecker-Capelli Ei Rouch6.
Sisteme omogene. Metode de rezolvare a sistemelor linlare: rezolvare matricealS, metoda
Cramer, metoda Gauss.
Legi de compozilie: Lege de compozilie interni, proprietili. parte stabilS, asociativitate,
comutativitate, element neutru, element simetrizabil. l\4onoid.
Grup: Definitie, exemple. Subgrup. Morfisme gi izomorfisme de grupuri.
lnele 9i corpuri: Definitii, exemple. Morfisme de inele gi corpuri.

ELEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA
Dreapta realS: lntervale, Mullimi majorate, minorate, mdrginite. Vecinetali pe axa reale.
$iruri de numere reale: Defini!ie. Siruri monotone gi marginite. Limita unui 9ir. giruri
convergente, operalii cu giruri convergente, exemple remarcabile.
Limite de funclii: Limita unei functii intr-un punct, limite laterale, limitele funcliilor elementare.
Operalii cu limite de functii. Limite remarcabile. Cazuri exceptate la operalii cu limite de functii,
melode de eliminare a nedetermindrii. Limite de funclii cu parametrii.
Functiicontinue: Continuitate punctuald, continuitate pe o multime. Puncte de discontinuitate
de prima spelS 9i a doua spel5. Continuitate laterald. Operalii cu funcliicontinue. Proprietatea
lui Darboux. Proprieteti ale functiilor continue privind rezolvarea de ecuatii gi inecualii.
Functii derivabile: Derivabilitatea intr-un punct gi pe un interval. Derivate laterale.
lnterpretarea geometricd a derivatei. Ecualia tangentei intr-un punct la graficul unei funclii.
Puncte de intoarcere $i puncte unghiulare. Functia derivate. Reguli de derivare. Operalii cu
func(ii derivabile. Derivarea functiilor compuse. Derivarea inversei unei functii. Puncte de
extrem ale unei funclii. Teoremele lui Fermat, Rolle gi Lagrange. girul lui Rolle. lnegalitdli.
Regulile lui l'H6spital.



Reprezentarea graficd a funcliilor: lntervale de monotonie, puncte de extrem. Convexitate,
concavitate, puncte de inflexiune. Asimptote verticale, orizontale, oblice. Studiul variatiei unei
functii, reprezentare grafice.
Primitive: lntegrala nedefinitd a unei funclii continue. Primitive uzuale. Studiul existenlei
primitivelor. Metode de calcul al primitivelor: integrarea prin pe(i, schimbarea de variabili,
integrarea funcliilor ralionale.
lntegrala definitS: Sume Riemann. Funclie integrabile. Proprietiti. Formula lui Leibniz-
Newton. lntegrarea functiilor continue. Teorema de medie. Metode de calcul: integrarea prin
pa(i 9i integrarea prin schimbarea de variabild.
Aplicatii ale integralei definite: Calculul ariilor cuprinse intre doud curbe, Calculul volumului
unui corp de rotatie. Calculul unor limite de giruri folosind integrala definitd.

Observalie: Se pot utiliza manualele elaborate in conformitate cu programele gcolare
aprobate de Ministerul educatiei (MECT, MECTS, MEC, MEN) incepAnd cu anul 2001 ,



ANEXA 7.3 Proceduri de organizare gi desfigurare a Probei de verificare a
cunogtinlelor de domeniu gi, eventual, complementare - admitere 2021, programe de
MASTER

Proba oralS de verificare a cunogtinlelor specifice domeniului de studiu gi, eventual,
complementare constii intr-un proces de examinare, pe baza unei tematici 9i a unei bibliografii
cuprinzAnd lucriri de specialitate.

Proba orale se susline pe domenli de studiu, in prezenla unei comisii de specialitate
formati din cadre didactice gi un secretar, ce fac parte din comisia de admitere. Dintre cadrele
didactice se desemneaz6 un pregedinte, care are rolul de a conduce desfSgurarea probei.

Proba se desfegoar6 pe baza unui program stabilit de cdtre comisia de admitere, care
se afiseaze cu o zi inainte de inceperea probei.

La intrarea in sald candidalii trebuie se prezinte cartea de identitate 9i legitimalia de
concurs.

Modul concret de desfSgurare a probelor se stabilegte de cetre comisia de concurs, in
funclie de specificul disciplinelor.

Tematica 9i bibliografia pentru fiecare domeniu de studiu sunt elaborate de cdtre
departamente, aprobate de Consiliul facultSlii, cuprinse in prezentul Regulament 9i afigate pe
site-ul faculta!ii.

Domeniul: CALCULATOARE Sl TEHNOLOGIA INFORMAT|Et
Tematica (pentru ACS+ES: suslihere in englezi):
1. Microsystems. Main modules and their functional roles (Structure and function). Data

transfer methods between the CPU and the l/O devices.
2. Instruction-level parallelism and its exploitation. Scalar pipeline processors. Multiple

instruction issue processors. Multi-processors. Methods for exploiting thread-level
parallelism.

3. Processes and threads: description, scheduling and synch ronization. Virtual memory. Disk
space management.

4. Abstract data types: lists, stacks, queues. Classes. Encapsulation. lnheritance.
Polymorfism. Operators overloading. Exception handling.

5. General solving methods: backtracking, greedy, dynamic programming, A*.
6. Design patterns. Object oriented design principles.
7. Game trees. Seach in game trees. Blind and heuristic search in state space. Rote learning.

Tematica (pentru lCAl: suslinere in romini):
1. Utilizarea calculatoarelor: Windows, Word, Excel, PowerPoint.
2. Programarea calculatoarelor: tipuri de date standard, instrucliuni, functii, structuri, lucru

cu giruri, biblioteca l/O, lucru cu fisiere.
Bibliografie
1. Hennessy J., Patterson D. Computer Architecture: A Quantitative Approach, Fifth Edition,

ISBN: 978-0123838728, Elsevier,2012(Cap. 1,Cap.2, Cap.3, Cap. S)
2. Vinlan L. Fundamente ale arhitecturii microprocesoarelor, Editura Matrix Rom, Bucuregti,

r sBN 978-606-25-027 6-8, 20 1 6
http://www.matrixrom. ro/romanian/editura/domenii/cuprins.php?cuprins=FAS0

3. Silbertschatz A., Galvin P.8,, Gagne G. Operating System Concepts, Ninth Edition, ISBN:
978-1-118-12938-8, John_Wiley & Sons, 2013

4. Cormen T., Leiserson C., Rivest R. lntroducerein Algorlml, ISBN 973-97534-34, Byblos,
2004

5. Gamma E., Helm R., Johnson R, Vlissides J. Design Patterns - gabloane de proiectare,
ISBN: 973-20-0254-9, Editura Teora, 2002

6. Russell S., Norvig P. Artificial lntelligence: A Modern Approach,3rd Edition, ISBN: 978-
O 1 36042594, Pea rson, 2009



Domeniu : INGINERIE ELECTRICA
Tematica (pentru AAIE):
'1 . Circuite electrice de curent continuu. Circuite electrice in regim permanent sinusoidal.

Ctrcuite magnetice. Circuite cuplate magnetic. Rezonan!a in circuitele electrice de curent
alternativ. Circuite electrice trifazate. Circuite electrice in regim tranzitoriu.

2. Caracteristici de funclionare ale dispozitivelor electronice
3. Aparate electrice. Aparate electrice de comutalie de joasd tensiune. Aparate electrice de

proteclie.
4. Transformatorul electric. Masina asincrone. Magina sincrond. Generatorul sincron.
Bibliografie
1 . Sora C. - Bazele electrotehnicii, Editura Didacticd gi Pedagogicd, Bucuregti 1 982
2. Gray P., Meyer R. - Clrculle integrate analogice - analizd qi proiectare, Editura Tehnici,

Bucuregti 1983
3. Mihu P . l. - Dispozitive gi circuite electronice, vol.l si ll, Editu ra Universitetii ,,Lucian Blaga',

Sibiu, 1997, 1998.
4. lonescu F. - Electronicd de putere, Editura Tehnic6, Bucuregti, 1998.
5. Bela C. - Magini electrice, Editura Didactica 9i PedagogicS, Bucuresti, 1979.
6. Hortopan G. - Aparate electrice de comutatie, Editura Tehnica, Bucuresti, 1993

Domeniul: INGINERIE INDUSTRIALA
Tematica (pentru SCCC DP+STIF+SPMS -C NC+Ll)

1. lntegrarea, aprofundarea 9i complementa rltatea intre programul de master vlzat gi
programul de licen!d absplvit prin prisma competentelor specificate in Registrul
National al Calificdrilor din lnvitdmAntul Superior (RNCIS).

2. Cunostinte 9i abiliteli suplimentare dobAndite in cadrul altor programe de specializare,
calificare, precum gi in cadrul unor stagii de practicd, angajare, relevante pentru
programul de master vizat.

3. Conceptele de baze ale producliei industriale.
4. Proiectarea, fabricalia gi analiza tehnici asistatd de calculator.
5. Gestiunea si logistica activitSlilor industriale.

Bibliografie:
'1 . Bondrea l, Simion Carmen., Slsleme de produclie integrate, Editura Universitilii din

Sibiu, 1995.
2. Bondrea loan, Avrigean E., Proiectarea constrLtctivd s,i tehnologicd asisfafd de

calculator, Editura Universitdtii din Sibiu, 2002.
3. Moldovan, L., Logisticd lndustriala, Editura UniversitSlii ,,Petru Maiol', 2000.
4. http://www.anc.edu. ro/rncis platform/upload/suplimente/1 4690874322963.pdf
5. http://www.anc.edu. ro/rncis platform/upload/suolimente/1 4690875052963.pdf
6. http://www.a nc. edu. rolrncis platform/upload/suplimente/'14690875692963.pdf
7. http.//www.anc.edu. rolrncis platform/upload/suplimente/1 4690887032963.pdf

Domeniul: MECATRONICA gt nOeOftCA
Tematica (pentru Sisteme mecatronice avansate - SMA)

1. lntegrarea, aprofundarea si complementaritatea intre programul de master vizat gi
programul de licenld absolvit prin prisma competentelor specificate in Registrul
National al Calificdrilor din invdtdm6ntul Superior (RNCIS).

3. Cunogtinte 9i abilitdti suplimentare dob6ndite in cadrul altor programe de specializare,
calificare, precum gi in cadrul unor stagii de practicS, angajare, relevante pentru
programul de master vizat.

4. Conceptele de bazd ale sistemelor mecatronice.
5. Elemente de acliondri si automatizdri electrice, hidraulice $i pneumatice.
6. Gestiunea gi logistica activitdlilor industriale.



Bibliografie:
1. Breaz R., Bogdan L., Automatizdri in

Lucian Blaga din Sibiu, 2003.
2. Mdtieg V. Mecatronica, Cluj-Napoca:
3. Racz G., s,a., Sisteme hidraulice de

Sibiu,2016.

sisteme de productie, Editura Universitdlii

Editura Dacia, 1999
acfionare, Editura Universitilii Lucian Blaga din

Domeniu: INGINERIE 9l MANAGEMENT
Tematica (pentru MC+MAl+MPE)
1. Motivatia inscrierii la un program de master in domeniul lnginerie si Management:

. Scurtd prezentare a candidatului. Studii absolvite, experienla profesionalS,
calificiri, formdri;

. Prezentati motivele pentru care doriti sd vi inscrieli la aceaste formi de
invdtemant;

. Ce credeti dumneavoastrS cd vd recomande pentru a urma un Master in domeniul
lnginerie si Management?

. Care sunt asteptdrile dumneavoastrd de la un program de Master in domenlul
lnginerie si Management. competente, calificiri, sprijin in rezolvarea unor probleme
specifice la locul de muncd etc.

2. Cunostinte specifice si competente dobAndite in cadrul programului de licenld precum si
in cadrul unor programe de pregdtire complementare si relevante pentru domeniul propus:

. Descrieli programul de licentd absolvit, rezultate relevante obtinute in cadrul lucrarii
de licentd / diplome si pe care vi propuneti si Ie continuati in cadrul programului
de Master;

. lmplicarea in activitdti extra-curriculare (voluntariat, cercetare stiinlific5, padicipare
la competilii de profil, conferinte gtiin{ifice etc.); ce rezultate relevante a!i obtinut,
cum v-au ajutat in dezvoltarea personald si profesionalS si cum ve propuneti sd le
continuati in cadrul programului de Master?

3. Capacitatea de a opera cu concepte specifice domeniului de studiu vizat:
. a. Pentru un absolvent care nu a fost angajat pAnd in prezent. Care dintre

disciplinele studiate pAnd in prezent credeti cd vd va fi cea mai utild in cadrul
studiilor de master si de ce?

. b. Pentru un candidat cu experientd de lucru de minim un an: Cu ce aspecte legate
de domeniul vizat v-a{i intilnit in organizalia in care lucrali? Ali participat la
solufionarea unor probleme apartinAnd domeniului vizat? Explicati implicatia
dumneavoastrS.

. c. Pentru un candidal cu experientS mai mare de un an: Care sunt atributiile
dumneavoastr5 la locul de muncd? Care sunt conexiunile postului cu ingineria si
care sunt cele cu zona managerialS? Cum procedali pentru a planifica si gestiona
un nou proiect in domeniul vizat? Dali un exemplu practic din experienla dvs.

Bibliografie
1. Nicolescu O., Verboncu L Management, ed. a lll-a revizutS, Editura Economicd - Bucuresti,

1999
2. Oprean, C., Kifor C. V., Suciu, O., Alexe CAlina, Managementul integrat al calitdtii,

Bucuresti, Editura Academiei RomAne, ISBN 978-973-27 -2273-2, 2012.
3. Tuturea M. (coord.), Management - Elemente fundamentale, Editura Universitdtii

"Lucian Blaga" din Sibiu, 2002

Domeniu: MINE, PETROL 9l GAZE
Tematica (pentru IMGN)
1. Motivatia inscrierii la un program de master in domeniul Mine, Petrol si Gaze:

. Scurtd prezentare a candidatului: Studii absolvite, experientd profesional5,
califici ri, formdri;



 Prezentați motivele pentru care doriți să vă înscrieți la această formă de învățământ; 

 Motivați opțiunea aleasă pentru domeniul de Master Mine, Petrol și Gaze; 

 Care sunt așteptările dumneavoastră de la un program de Master în domeniul Mine, 
Petrol și Gaze: competențe, calificări, sprijin în rezolvarea unor probleme specifice la 
locul de muncă, etc. 

2. Cunoștințe specifice și competențe dobândite în cadrul programului de licență precum și 
în cadrul unor programe complementare și relevante pentru domeniul propus: 

• Descrieți programul de licență absolvit, rezultate relevante obținute în cadrul lucrării 
de licență / diplomă și pe care va propuneți să le continuați în cadrul programului de 
Master; 

• Implicarea în activități extracurriculare (voluntariat, cercetare științifică, participare 
la competiții de profil, conferințe științifice etc.); ce rezultate relevante ați obținut, 
cum v-au ajutat în dezvoltarea personală și profesională și cum vă propuneți să le 
continuați în cadrul programului de Master. 

3. Capacitatea de a opera cu concepte specifice și terminologia domeniul de studiu 
vizat: Pentru un absolvent care nu a fost angajat până în prezent: Ce disciplină din 
cele studiate până acum credeți că vă va fi cea mai utilă la Masterul ales și de ce? 

 Pentru un candidat cu experiență de lucru de minim un an: Cu ce aspecte legate de 
domeniul vizat v-ați întâlnit în organizația în care lucrați? Ați participat la 
soluționarea unor probleme aparținând domeniului vizat? Motivați modul în care 
vați implicat. 

 Pentru un candidat cu experiență mai mare de un an: Cum procedați pentru a 
planifica și gestiona un nou proiect în domeniul vizat, în concordanța cu legislația în 
vigoare din domeniul petrolului si a gazelor naturale? Dați un exemplu practic din 
experiența dumneavoastră. Cum se reflectă această experiență într-un astfel de 
exemplu. 

Bibliografie: 
1. Oprean, C., Kifor C. V., Suciu, 0., Alexe Călina, Managementul integrat al calității, 

București, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-2273-2, 2012; 
2. Codul tehnic al sectorului gazelor naturale 616/2002 — Anexa nl. Terminologie 

http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/reglementari-tehnice/coduri-tehnice; 
3. Legea Petrolului nr. 238/4004; 

4. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. 

Candidații care nu s-au prezentat la proba orală sunt excluși din concursul de 

admitere. 

Decan, 

Prof.univ.dr.ing. Sever-Gabriel RACZ 




