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Art. 10. Condiții de admitere pentru candidații care au obținut distincții la olimpiadele și
concursurile regionale, naționale sau internaționale
(a) La domeniul Chimie, candidații care au obținut, în ultimii 4 ani, premii și mențiuni la
olimpiadele naționale, concursuri regionale (pe grupe de țări) și internaționale,
respectiv la concursurile "C.D. Nenițescu", „Raluca Ripan”, “Petru Poni” vor ocupa
de drept primele locuri, în cadrul numărului de locuri bugetate. Candidații care au
obținut premii și/sau distincții la olimpiadele județele primesc o bonificație de 0,5
puncte care se adaugă la media de admitere.
(b) Elevii clasei a XII-a ce obțin premii și mențiuni la Concursul de chimie anorganică
"Veronica Chiriac" precum și elevii clasei a XI-a ce obțin premii și mențiuni la
Concursul de chimie organică "George Ostrogovich" sunt admiși pe primele locuri la
specializările Chimie/Chimie Medicală (cu condiția promovării examenului de
bacalaureat).
(c) La programele de studii Biologie/Biochimie, candidații clasați pe locurile I, II, III și cei
care au obținut mențiuni la olimpiadele naționale și internaționale de Biologie, în unul
din ultimii patru ani, vor ocupa de drept primele locuri, în cadrul numărului de locuri
bugetate, iar candidații care au obținut locurile I, II, III la fazele județene ale
olimpiadelor de Biologie obțin bonificații, de 0,50 puncte la media de admitere.
(d) La programele de studii aferente domeniului Geografie, candidații care au obținut, în
unul din ultimii patru ani, locurile I, II și III la olimpiadele de geografie ˗ fazele
naționale și internaționale ˗, ocupă, de drept, primele locuri la prima specializare pentru
care au optat. Candidații care au obținut, în unul din ultimii patru ani, mențiune la faza
națională a Olimpiadei de Geografie, respectiv premiile I, II și III la faza națională a
concursului «Geomondis», precum și locul I la faza regională a concursului
«Geomondis», vor primi o bonificație de 1,0 punct la media de admitere.

