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SITUAȚII POSIBILE LA CLASIFICARE/CONFIRMARE LOC,  

APĂRUTE ÎN BAZA PRINCIPIULUI “OPȚIUNEA BATE MEDIA” 
 

  În cadrul fiecărui tip de admitere, clasificarea candidaților se va face în funcție de ordinea opțiunilor 

exprimate în fișa de înscriere, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita locurilor finanțate de la 

bugetul de stat și/sau taxă aprobate pentru fiecare program de studii.  

  Un candidat poate figura admis la cel mult un program de studii universitare de licență în cadrul fiecărui 

tip de admitere. 

EXEMPLIFICĂRI DE SITUAȚII POSIBILE (lista nu este exhaustivă): 
1. Candidatul are media 10. El este este repartizat la prima sa opțiune.  

2. Candidatul are media 9 și la prima sa opțiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 candidați cu medii de 

admitere mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa opțiune. 

3. Candidatul are media 8 și la prima sa opțiune s-au ocupat toate locurile de către candidații cu medii mai 

mari decât a lui. Dacă la a doua sa opțiune mai există locuri libere, el va fi repartizat la a doua sa 

opțiune.  

4. Există posibilitatea ca „locul tau” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, în baza 

principiului „opțiunea bate media”. De exemplu, candidatul A are media de admitere 8.93 și opțiunea X 

pe locul 2 in fișa de optiuni, iar candidatul B are media de admitere 8.91 și optiunea X pe locul 1 în fișa 

de optiuni, candidatul B are prioritate la repartizarea pentru opțiunea X (în cazul in care candidatul A nu 

a fost admis la prima sa optiune), chiar dacă A are media mai mare decat B. 

5. Candidatul admis la opțiunea X, a doua opțiune, și respins (cu media finală peste 5.00) la opțiunea Y, 

prima sa opțiune, dacă își va confirma locul pe care a fost admis (opțiunea X, a doua opțiune), în cazul 

în care se eliberează loc la prima sa opțiune, nu va fi luat în considerare pentru etapa de confirmare 

automată. Explicație: Art. III.7.3 din Regulamentul de admitere: Se pot confirma maximum două 

programe de studii (cel mult un program de studii/tip de admitere, conform clasificării). 

6. Candidatul admis la opțiunea X, a doua opțiune, și respins (cu media finală peste 5.00) la opțiunea Y, 

prima sa opțiune, dacă nu își va confirma locul pe care a fost admis (opțiunea X, a doua opțiune), în 

cazul în care se eliberează loc la prima sa opțiune, va fi luat în considerare pentru etapa de confirmare 

automată. Explicație: Art. III.7.3 din Regulamentul de admitere: Se pot confirma maximum două 

programe de studii (cel mult un program de studii/tip de admitere, conform clasificării). 
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