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ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ 
Sesiunea IULIE 2018 

 
Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează examen de admitere la următorul program de 

studii universitare de licenţă, conform H.G. 376/2016 
 

- Marketing. 
 

Candidaţii se admit în baza concursului de dosare, în funcţie de:  
➢ Proba 1   

- 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat; 
 

➢ Proba 2   
- 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): 
Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și 
argumentare, Fizică, Chimie etc.). 

 
Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii: 

1. Media examenului de bacalaureat; 
2. Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat; 

 
Informaţii despre admiterea la programele de licenţă: 
 
 Perioada de înscriere:      -   9 – 23 IULIE 2018 
 
Programul de înscriere:        - Luni – Vineri:         09.00 – 14.00 

- Sâmbătă şi Duminică:  09.00 – 12.00 

 

 
* locuri destinate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din licee situate în mediul rural 

httrs://www.edu.ro/studii-licență 
 

Domeniul de 

ierarhizare 

Denumirea 

programului de studii 

universitare de 

LICENŢĂ 

Număr locuri conform 

HG 158/2018 
Buget 

Taxă 

străini 
Taxă 

Buget Rromi 
Absolvenți de 

licee situate în 

mediul rural* 

Ştiinţe economice 
Marketing 

+4(021)3053743 
49 1 1 0 99 

Taxa de înscriere 150 lei / dosar 

Taxa de şcolarizare 3100 lei / an 

Durata studiilor 3 ani / 6 semestre 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actele necesare la înscriere: 
 

- Pentru absolvenţii din promoţia 2018 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat, adeverinţă de 
absolvire în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face 
în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere); 

- Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu 
originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere); 

- Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face 
în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere); 

- Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu 
originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere); 

- C.I. (copie simplă); 
- 3 fotografii tip B.I; 
- Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de la medicul de familie, din care să 

rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 
- Cerere tip de înscriere; 
- Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea 

de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament 
familial, copiii personalului didactic); 

- Taxa de înscriere se poate plăti: 
A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri; 
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055 
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţii de 

Drept – lângă Opera Română) 
D) plata online http://www.po.unibuc.ro/ 

 

Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC. 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

Programul de studii, care funcționează din 2009, pregăteşte studenţi ce vor dobândi capacitate de 

analiză, sinteză, monitorizare şi gestionare a portofoliului de produse pe clienţi, abilităţi de culegere, 

prelucrare şi analiză preliminară a informaţiilor de marketing, identificarea activităţilor specifice de 

marketing din cadrul organizaţiei, abilități de elaborare a materialelor promoţionale. 

 

1. CURSURI 

Planul de învățământ, întocmit în conformitate cu indicatorii și standardele ARACIS, cuprinde 

discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare prin care ne propunem să 

adaptăm oferta educațională la cerințele pieței muncii din punct de vedere al competențelor și al 

calificărilor necesare. Astfel, se poate observa că în oferta educațională se regăsesc următoarele 

discipline: 

✓ Economia întreprinderii; 

✓ Statistică în SPSS; 

✓ Marketing; 

✓ Baze de date în marketing; 

✓ Comportamentul consumatorului; 

✓ Cercetări de marketing; 

✓ Marketingul micilor afaceri; 

✓ Tehnici promoționale; 

✓ Cybermarketing; 

✓ Marketing internaţional; 

✓ Business to business marketing; 

✓ Marketing direct.; 

 

2. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ 

a. Competențe profesionale 

✓ Urmărirea, monitorizarea şi gestionarea portofoliului de produse pe clienţi, segmente 

de piaţă şi zone geografice; 

✓ Culegerea, prelucrarea şi analiza preliminară a informaţiilor de marketing; 

✓ Monitorizarea legislaţiei din domeniul marketingului, a presei generale şi de 

specialitate; 

✓ Identificarea activităţilor specifice de marketing din cadrul organizaţiei, stabilirea 

duratei şi succesiunii acestora  

✓ Cunoaşterea particularităţilor activităţii de marketing din diverse domenii: industrie, 

agricultură, turism, bănci etc. 

 

b. Debușee profesionale 

Debușeele profesionale ale absolvențialor acestui program sunt: 

✓ Economist în Departamentul Marketing ; 

✓ Operator de interviu; 

✓ Operator de marketing; 

✓ Responsabil de produs; 

✓ Asistent de marketing 

✓ Agent de vânzări, agent de cumpărări, agent de distribuţie, comisionar; 

✓ Referent de marketing; 

✓ Merchandiser etc. 

Coordonatori program: 
 

Conf.univ.dr Cosmin OLTEANU 

 

Lect.univ.dr. Emanuela AVRAM 

 

http://www.faa.ro/index.php/profesori-faa/509-conf-univ-dr-cosmin-catalin-olteanu

