
Poziție Medie admitere Serie Număr dosar Opțiune admisă Tip studii

1 10.00 FADM 147

Pictură - Surse şi resurse ale imaginii - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

2 10.00 FADM 74

Pictură - Surse şi resurse ale imaginii - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

3 10.00 FADM 73

Pictură - Surse şi resurse ale imaginii - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

4 10.00 FADM 131

Pictură - Surse şi resurse ale imaginii - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

5 9.66 FADM 55

Pictură - Surse şi resurse ale imaginii - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

6 9.00 FADM 68

Pictură - Surse şi resurse ale imaginii - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

7 9.00 FADM 97

Pictură - Surse şi resurse ale imaginii - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

8 9.00 FADM 120

Pictură - Surse şi resurse ale imaginii - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

1 10.00 FADM 162

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

2 10.00 FADM 142

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

3 10.00 FADM 38

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

4 10.00 FADM 150

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat
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5 10.00 FADM 105

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

6 10.00 FADM 99

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

7 9.66 FADM 48

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

8 9.66 FADM 90

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

9 9.33 FADM 92

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

10 9.33 FADM 145

Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

11 8.66 FADM 29 Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de masterat

12 8.33 FADM 11 Grafică publicitară şi de carte - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de masterat

1 9.66 FADM 109

Foto video - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de 

stat Studii universitare de masterat

2 9.33 FADM 112

Foto video - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de 

stat Studii universitare de masterat

3 9.00 FADM 158

Foto video - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de 

stat Studii universitare de masterat

4 9.00 FADM 146

Foto video - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de 

stat Studii universitare de masterat

5 9.00 FADM 24

Foto video - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul de 

stat Studii universitare de masterat

1 10.00 FADM 98

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

2 9.66 FADM 20

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

3 9.66 FADM 111

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat



4 9.66 FADM 42

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

5 9.33 FADM 104

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

6 9.00 FADM 8

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

7 9.00 FADM 30

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

8 8.66 FADM 18

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

9 8.33 FADM 127

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

10 8.00 FADM 168

Design grafic - Comunicare vizuală - cu frecvență - Loc cu 

taxă Studii universitare de masterat

1 10.00 FADM 130

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

2 10.00 FADM 161

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

3 10.00 FADM 152

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

4 10.00 FADM 156

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

5 10.00 FADM 69

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

6 9.66 FADM 126

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

7 9.33 FADM 39

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

8 9.33 FADM 166

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

9 9.00 FADM 151

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

10 9.00 FADM 171

Design vestimentar - Design textil - cu frecvență - Loc cu 

taxă Studii universitare de masterat



1 10.00 FADM 22

Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale - cu 

frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

2 9.66 FADM 19

Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale - cu 

frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

3 9.00 FADM 49

Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale - cu 

frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

4 8.66 FADM 33

Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale - cu 

frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

5 8.66 FADM 124

Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale - cu 

frecvență - Loc finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

6 9.00 FADM 154

Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de masterat

1 10.00 FADM 82

Design interior și de produs - cu frecvență - Loc finanțat 

de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

2 10.00 FADM 83

Design interior și de produs - cu frecvență - Loc finanțat 

de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

3 10.00 FADM 136

Design interior și de produs - cu frecvență - Loc finanțat 

de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

4 10.00 FADM 106

Design interior și de produs - cu frecvență - Loc finanțat 

de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

5 9.66 FADM 12

Design interior și de produs - cu frecvență - Loc finanțat 

de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

6 9.66 FADM 10

Design interior și de produs - cu frecvență - Loc finanțat 

de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

7 9.66 FADM 119

Design interior și de produs - cu frecvență - Loc finanțat 

de la bugetul de stat Studii universitare de masterat

8 9.66 FADM 95

Design interior și de produs - cu frecvență - Loc finanțat 

de la bugetul de stat Studii universitare de masterat



9 9.33 FADM 108 Design interior și de produs - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de masterat

10 8.66 FADM 16 Design interior și de produs - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de masterat

11 8.33 FADM 81 Design interior și de produs - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de masterat

12 8.00 FADM 44 Design interior și de produs - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de masterat

13 7.66 FADM 17 Design interior și de produs - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de masterat

14 7.33 FADM 144 Design interior și de produs - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de masterat

1 10.00 FADM 66

Sculptură și ceramică - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de masterat

2 10.00 FADM 63

Sculptură și ceramică - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de masterat

3 9.66 FADM 135

Sculptură și ceramică - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de masterat

4 9.33 FADM 143

Sculptură și ceramică - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de masterat

5 8.66 FADM 116

Sculptură și ceramică - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de masterat


