
Poziție Medie admitere Serie Număr dosar Opțiune admisă Tip studii

1 9.66 FADL 554

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

2 9.33 FADL 213

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

3 9.33 FADL 438

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

4 9.00 FADL 83

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

5 9.00 FADL 133

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

6 9.00 FADL 338

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

7 9.00 FADL 166

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

8 8.66 FADL 8

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă
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9 8.66 FADL 130

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

10 8.33 FADL 116

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

11 8.33 FADL 539

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

12 7.00 FADL 299

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

13 6.00 FADL 110

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

1 7.33 FADL 588

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea 

computerizată a imaginii) - cu frecvență - Loc cu 

taxă Studii universitare de licenţă

1 10.00 FADL 94

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

2 10.00 FADL 181

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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



3 10.00 FADL 415

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

4 10.00 FADL 67

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

5 10.00 FADL 385

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

6 10.00 FADL 92

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

7 10.00 FADL 355

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

8 10.00 FADL 566

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

9 10.00 FADL 265

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

10 10.00 FADL 252

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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



11 10.00 FADL 62

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

12 10.00 FADL 191

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

13 10.00 FADL 330

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

14 10.00 FADL 347

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

15 10.00 FADL 465

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

16 10.00 FADL 353

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

17 9.66 FADL 21

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

18 9.66 FADL 570

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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



19 9.66 FADL 281

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

20 9.66 FADL 564

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

21 9.66 FADL 286

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

22 9.66 FADL 268

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

23 9.66 FADL 194

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

24 9.66 FADL 453

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

25 9.33 FADL 398

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

26 9.33 FADL 193

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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



27 9.33 FADL 253

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

28 9.33 FADL 210

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

29 9.33 FADL 56

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

30 9.33 FADL 367

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

31 9.33 FADL 319

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

32 9.33 FADL 544

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

33 9.33 FADL 68

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

34 9.00 FADL 552

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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



35 9.00 FADL 525

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

36 9.00 FADL 354

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

37 9.00 FADL 481

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

38 9.00 FADL 243

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

39 9.00 FADL 275

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

40 9.00 FADL 65

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

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

1 10.00 FADL 226

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

2 9.66 FADL 215

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă



3 9.33 FADL 472

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

4 9.00 FADL 127

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

5 8.33 FADL 10

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

6 7.66 FADL 545

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

7 7.66 FADL 5

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

8 7.66 FADL 52

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

9 7.66 FADL 370

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

10 7.66 FADL 366

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă



11 7.33 FADL 440

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

12 7.33 FADL 325

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

13 7.33 FADL 357

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

14 7.00 FADL 430

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

15 7.66 FADL 263

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) - cu 

frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

1 10.00 FADL 239

Arte decorative - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de licenţă

2 10.00 FADL 371

Arte decorative - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de licenţă

3 10.00 FADL 177

Arte decorative - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de licenţă



4 10.00 FADL 326

Arte decorative - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de licenţă

5 10.00 FADL 189

Arte decorative - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de licenţă

6 10.00 FADL 333

Arte decorative - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de licenţă

7 9.66 FADL 309

Arte decorative - cu frecvență - Loc finanțat de la 

bugetul de stat Studii universitare de licenţă

1 10.00 FADL 445

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

2 10.00 FADL 15

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

3 10.00 FADL 63

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

4 10.00 FADL 157

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă



5 10.00 FADL 236

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

6 9.66 FADL 383

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

7 9.00 FADL 436

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

8 9.00 FADL 276

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

9 9.00 FADL 485

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

10 9.00 FADL 7

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

11 8.66 FADL 40

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

12 8.66 FADL 18

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă



13 8.33 FADL 561

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

14 8.33 FADL 37

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

15 8.33 FADL 258

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

16 8.33 FADL 23

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

17 8.33 FADL 209

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

18 8.33 FADL 113

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

19 8.00 FADL 302

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

20 8.00 FADL 200

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă



21 8.00 FADL 48

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

22 8.00 FADL 305

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

23 8.00 FADL 153

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

24 8.00 FADL 47

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

25 8.00 FADL 361

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

26 8.00 FADL 61

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

27 8.00 FADL 293

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

28 7.66 FADL 178

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă



29 7.33 FADL 573

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

30 7.33 FADL 44

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

31 7.00 FADL 146

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

32 7.00 FADL 582

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

33 6.66 FADL 184

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

34 6.33 FADL 51

Design - cu frecvență - Loc finanțat de la bugetul 

de stat Studii universitare de licenţă

1 9.66 FADL 531 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

2 8.33 FADL 212 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă



3 8.00 FADL 9 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

4 6.33 FADL 480 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

5 6.33 FADL 159 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

6 6.33 FADL 248 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

7 6.33 FADL 64 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

8 6.00 FADL 87 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

9 6.00 FADL 103 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

10 6.00 FADL 360 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă



11 6.00 FADL 583 Design - cu frecvență - Loc cu taxă Studii universitare de licenţă

1 10.00 FADL 324

Conservare şi restaurare - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

2 9.00 FADL 59

Conservare şi restaurare - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

3 8.66 FADL 11

Conservare şi restaurare - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

4 7.66 FADL 329

Conservare şi restaurare - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

5 8.33 FADL 148

Conservare şi restaurare - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

1 10.00 FADL 158

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

2 9.66 FADL 111

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă



3 9.66 FADL 524

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

4 9.66 FADL 82

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

5 9.33 FADL 262

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

6 9.33 FADL 259

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

7 9.00 FADL 29

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

8 9.00 FADL 4

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

9 9.00 FADL 298

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

10 8.66 FADL 313

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă



11 7.66 FADL 85

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

12 7.00 FADL 151

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

13 6.33 FADL 400

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

14 6.00 FADL 517

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc 

finanțat de la bugetul de stat Studii universitare de licenţă

1 10.00 FADL 487

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc cu 

taxă Studii universitare de licenţă

2 9.66 FADL 14

Modă - design vestimentar - cu frecvență - Loc cu 

taxă Studii universitare de licenţă


