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ANEXA 2 
LOCURI SCOASE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I 2022-2023 
 

Domeniul de studii de licență Specializare 

Nr.de locuri buget 

Nr.de lo-
curi taxă TOTAL 

Pentru absol-
venții de li-

cee situate în 
mediul urban 

Pentru ab-
solvenţii de 

licee din 
sistemul de 

protecţie 
socială** 

Pentru ab-
solvenții de 
licee situ-
ate în me-
diul rural* 

Pentru cetă-
țenii de etnie-
romă, absol-
venți de liceu 

1. Facultatea 
de Arhitectură 

Arhitectură 
Programe de 

studii în limba 
Română, sau 
în Limba En-

gleză 

Arhitectură-Română 
în sistem integrat de 

licențăși master 
360 credite 

152 2 9* 1 148 312 

Arhitectură-Engleză 
în sistem integrat de 

licențăși master 
360 credite 

24 1 0 0 20 45 

Conservare și restau-
rare de arhitectură - 

Studii de licență Sibiu  
180 credite 

14 1 0 0 10 25 

2. Facultatea 
de Arhitectură 

Interior 
Arhitectură 

Arhitectură de interior 
în sistem integrat de 

licențăși master  
300 credite 

34 1 4* 0 19 58 

Design de Produs în 
sistem integrat de li-

cențăși master 
300 credite 

24 1 0 0 15 40 

Mobilier și amenajări 
Interioare Studii de li-

cență 
180 credite 

15 1 0 0 9 25 

3. Facultatea 
de Urbanism Urbanism 

Proiectare și Planifi-
care Urbană Studii de 

licență 
240 credite 

39 1 0 0 20 60 

Amenajare și Planifi-
carea Peisajului Studii 

de licență 
240 credite 

31 1 4* 0 9 45 

Urbanism și Adminis-
trarea Teritoriului - 

Studii de licență Sibiu 
180 credite 

14 1 0 0 10 25 

TOTAL 347 10 17 1 265 635 
 
* În situația în care, la finalizarea înscrierilor la concursul de admitere și înaintea desfășurării concursu-
lui de admitere, nu există înscriși la programul respectiv pe locurile alocate absolvenților de licee din 
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mediul rural, acestea se vor transfera cu prioritate către celelalte programe ale facultății respective, unde 
numărul absolvenților de licee din mediul rural înscriși este mai mare decât numărul de locuri alocate 
inițial, sau către programele celorlalte două facultăți. 
 
** În cazul în care locurile rezervate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de 
protecţie socială nu se ocupă, acestea vor fi redistribuite către programele de studii cărora le-au fost 
iniţial distribuite. 
 
IMPORTANT: Numărul locurilor bugetate ocupate în urma definitivării listelor de admitere 
(concurs de admitere, redistribuire etc.) precum și a înscrierii în anul I, 2022-2023, se va menține 
pe toată durata studiilor în mod distinct pentru Specializarea Arhitectură cu predare în Limba 
Română respectiv Specializarea Arhitectură cu predare în Limba Engleză, cu luarea în conside-
rare a prevederilor stipulate în Regulamentul privind ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de 
stat, în funcție de rezultatele obținute, cu respectarea numărului de locuri subvenționate alocat de 
MEC, a numărului total de locuri subvenționate, aprobat de Senatul U.A.U.I.M. și repartizat celor 
două specializări, în limitele cifrelor de școlarizare. 
 
 

LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 
 

Program de studiu 
Locuri fără plata taxelor 

de școlarizare, dar cu 
bursă 

Locuri fără plata taxelor 
de școlarizare, dar fără 

bursă 

TOTAL 

Licență 9 5 14 
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