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METODOLOGIE 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi 

de masterat pentru anul universitar 2015-2016 

 

 

 

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE 

Art. 1.  
Admiterea la Universitatea din Petroşani se realizează în conformitate cu prevederile 

conţinute în următoarele acte normative:  

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările  ulterioare; 

- Ordinul MEN nr. 3165 din 4 februarie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de 

doctorat pentru anul universitar 2015-2016; 

- H.G. nr. 580/9.07.2014 şi HG nr. 1071/26.11.2014 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a 

structurii instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr. 827/1.10.2014 şi 582/16.07.2014 privind acreditarea domeniilor de studii 

universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi 

şcolarizaţi în anul universitar 2013-201; 

- Ordinul MECTS nr. 6000/15.10.2012 privind admiterea la studii şi şcolarizarea 

cetăţenilor străini din state terţe UE şi Metodologia de aplicare a ordinului ministrului, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.133/2000 privind învăţământul 

universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit 

distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi 

a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- H.G. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

masterat; 

Art. 2.  

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de 

licenţă la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau 

acreditate în cadrul Universităţii din Petroşani (vezi anexa 1). 

Art. 3.  

Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la domeniile de 

studii universitare de master, la programele de studii legal înfiinţate în cadrul Universităţii din 

Petroşani, în conformitate cu legislaţia în vigoare (vezi anexa 2). 

Art. 4.  
În toate situaţiile, admiterea candidaţilor se face prin concurs de admitere, 

organizat  pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile precedente 
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absolvite. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pot fi 

luate în considerare media de la bacalaureat și/sau notele de la probele de bacalaureat, 

conform specificului fiecărui domeniu de studii. Media generală de admitere la studiile 

universitare de masterat este dată de media obținută de candidatul respectiv la 

examenul de licență.  

 Art. 5.  

Cetățenii satelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic 

European și ai Confederației Elvețiene pot participa la toate ciclurile de studii în aceleași 

condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români. Recunoașterea studiilor efectuate de către 

aceștia în străinătate se face înainte de înscriere la concurs conform legislației în vigoare. 

Cetățenii străini au obligația să prezinte un Certificat de competență lingvistică pentru limba 

română eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale.  

 

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ADMITERII 

Art.6.  

(1) Pentru ciclul de studii universitare de licență şi masterat, admiterea se 

organizează în două sesiuni: iulie 2015 şi septembrie 2015. Calendarul detaliat al 

desfășurării examenului de admitere în perioadele menționate este prezentat în anexa 3.  

Art. 7.  

Cifrele de școlarizare pentru fiecare program de studii universitare de licenţa şi de 

masterat se stabilesc de fiecare facultate în limitele locurilor stabilite prin H.G. nr. 580/2014 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 

universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-

2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de 

licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, cu 

modificările şi completările ulterioare. Cifrele de școlarizare pentru locurile bugetate la 

studiile universitare de licență și masterat se repartizează fiecărei facultăți prin Hotărârea 

Senatului Universității din Petroșani, în limita cifrelor de școlarizare stabilite de Ministerul 

Educației Naționale.  

Art.8.  

În Universitatea din Petroşani, se constituie comisii de admitere la nivelul celor trei 

Facultăţi; acestora le revine întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere. La nivelul Universităţii se alcătuiește o comisie care va coordona, 

controla şi rezolva toate problemele legate de admitere. 

Art. 9. 

În perioada premergătoare începerii concursului de admitere Comisia de Admitere pe 

Facultate desfăşoară următoarele activităţi: 

a) stabileşte activităţile şi ordinea desfăşurării lor; 

b) prelucrează prevederile Ordinului MEN nr. 3165 din 4 februarie 2015, al 

Ministerului Educaţiei Naţionale privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 

universitar 2015-2016 și prezenta Metodologia de admitere cu întreg personalul din facultate 

implicat în activităţi legate de admitere ; 

c) face cunoscută prezenta metodologia de admitere potenţialilor candidaţi la 

concursul de admitere; 

d) stabileşte spaţiile de primire a candidaţilor şi pe cele în care îşi desfăşoară 

activitatea comisiile de lucru; 

e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de: 

- registre-imprimate pentru înscrierea candidaţilor; 

- rechizite şi consumabile de birou; 
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- echipamente de calcul şi de tipărire necesare constituirii bazei de date cu 

candidaţii, şi prelucrării rezultatelor concursului. 

Art. 10.  

În perioada concursului de admitere şi până la finalizarea acestuia, Comisia de 

Admitere pe Facultate desfăşoară următoarele activităţi: 

a) urmărește, pe toată durata concursului de admitere, menţinerea unui climat normal 

de lucru şi asigurarea deplinei securităţi a documentelor comisiei şi ale candidaţilor; 

b) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea examenului; 

c) organizează activitatea de soluţionare a contestaţiilor; 

d) pune la dispoziţia Comisiei Centrale de Admitere, baza de date precum şi orice alte 

documente privind concursul de admitere; 

e) ia masuri de conservare a documentelor admiterii. 

Art.11.  

(1) Admiterea pentru toate formele de învăţământ ale ciclului universitar de 

licenţă se realizează prin concurs. Media de admitere este calculată ca medie ponderată 

între media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si nota 

obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de 

bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, în 

conformitate Ordinul MEN Nr. 4430 din 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de bacalaureat național - 2015, respectiv Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 

4799/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat (vezi anexa 4 

din prezenta Metodologie).  

(2) La domeniile de studii: Ingineria mediului; Inginerie civilă;Inginerie 

industrială; Inginerie şi management; Mine, petrol şi gaze; Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei; Ingineria sistemelor; Ingineria transporturilor; Inginerie electrică; Inginerie 

energetică; Inginerie industrială; Inginerie mecanică; Matematică, disciplina din cadrul 

examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de 

admitere este Matematica. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă 

scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă 

scrisă - proba E)d) în conformitate cu Anexa 2 în vigoare la Ordinul MECTS nr. 

4799/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat (vezi 

anexa 4 din prezenta Metodologie). 

(3) Pentru domeniile de studii: Management; Finanţe; Contabilitate; Ştiinţe 

administrative şi Administrarea afacerilor se va lua în considerare nota la a treia probă 

scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la 

disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la 

disciplina Matematică ([proba E)c)i)]sau Istorie ([proba E)c)ii)] în această ordine de 

prioritate.  

(4) Pentru domeniile de studii: Sociologie şi Asistenţă Socială se va lua în 

considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a 

susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua 

probă scrisă, obţinută la disciplina Istorie ([proba E)c)ii)]  sau Matematică ([proba 

E)c)i)], în această ordine de prioritate.  

(5) În cazul apariţiei unor situaţii excepţionale (anterioare prevederilor din 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011 aprobată 

prin Ordinul MECTS nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat 2011, în prezent în vigoare), Comisia de Admitere de la nivelul Universităţii, 

îşi rezervă dreptul de a hotărî care vor fi probele examenului de bacalaureat ale căror 

note vor fi luate în considerare.  

Art.12.  
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(1) Pentru studiile universitare de masterat, criteriul de admitere este media 

obținută de către candidat la examenul de licenţă. La programul de studii masterale 

Topografie minieră informatizată și cadastru din domeniul Mine, petrol și gaze, media de 

admitere se calculează cu relația: 

Media de admitere = (Nota 1*0,35+Nota 2*0,65)/2 

unde Nota 1 – reprezintă nota obținută de candidat în cadrul unui probe scrise alcătuite 

dintr-un test grilă care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate 

din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile; 

Nota 2 – media aritmetică obținută de candidat la examenul de licență.  

(2) Decanatul Facultăţii de Mine va stabili tematica şi bibliografia pentru proba scrisă 

până la data de 4 aprilie şi le va aduce la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin publicarea la 

avizierul Facultăţii şi pe pagina Web a Universităţii, la secţiunea „Admitere”. Întocmirea 

variantelor de chestionare pentru desfăşurarea probei scrise revine colectivului de specialitate 

de la Departamentul de Inginerie minieră, topografie şi construcţii.  

(3) Dintre variantele de subiecte elaborate, membrii Comisiei de Admitere vor extrage 

un chestionar în dimineaţa zilei în care este programată proba scrisă. Evaluarea şi notarea 

lucrărilor candidaţilor sunt de asemenea activităţi care se află sub incidenţa Comisiei de 

Admitere de la Facultatea de Mine.  

(4) Proba începe la ora 9,00 și are o durată de 1 oră, din momentul încheierii 

distribuirii subiectelor.  

(5) Accesul candidaţilor în săli este permis cu o oră înainte de începerea fiecărei probe 

pe baza tabelului nominal aflat la dosarul sălii (lipit şi pe uşa sălii), legitimaţiei de concurs şi a 

cărţii/buletinului de identitate. Actele de identitate rămân pe masa candidatului pe toată durata 

desfăşurării probei, pentru control. Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu 

sunt admişi în sală.  

(6) După intrarea în sală, candidaţii depun în locul indicat de supraveghetori orice 

obiecte precum: telefoane, notebook-uri, tablete, cărţi, caiete, hârtii, mape, serviete, poşete 

etc. La elaborarea lucrărilor nu se admit materiale ajutătoare (minicalculatoare, tabele 

matematice, rigle de calcul, liniare, echere etc.) care, de asemenea, trebuie depuse.  

(7) Candidaţii care la deschiderea plicurilor cu subiecte nu sunt în sală, pierd dreptul 

de a participa la proba respectivă.  

(8) Orice încercare dovedită de fraudă în timpul desfăşurării probei de concurs se 

sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din concurs. 

Art. 13.  

Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire, 

care doresc să urmeze un alt domeniu/program de studiu sau să-şi continue studiile într-un 

domeniu/program de studiu înrudit celui de la studiile universitare de scurtă durată şi care 

doresc înscrierea în an superior, admiterea se face în sesiunea septembrie 2015 la 

secretariatele facultăţilor respective, conform calendarului concursului de admitere (sesiunea 

septembrie 2015). Şcolarizarea acestora se realizează în regim fără taxă sau/şi în regim 

cu taxă în limita locurilor rămase disponibile la domeniul/ programul de studiu pentru 

care s-a optat, în funcţie de perioada efectuată şi regimul primului domeniu/program de 

studiu şi în baza ordinii de clasificare dată de media de admitere. 

Media de admitere este calculată în conformitate cu cele specificate la art. 11., 

ţinând cont de domeniul de studii pentru care optează candidatul.  
Fiecare candidat admis va susţine examenele de diferenţă stabilite de Decanatele 

Facultăţilor şi va trebui să realizeze numărul minim de credite pentru promovarea în anul de 

studiu următor celui în care a fost înscris. 

 

CAPITOLUL III. CANDIDAȚII LA ADMITERE 

Art. 14.  
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Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de 

licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. 

Art. 15.  

La admiterea in ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu 

diploma de licenţa ai ciclului de studii universitare de licenţa organizate conform Legii nr. 

288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările 

ulterioare, absolvenţii cu diploma de licenţa sau echivalenta ai studiilor universitare de lungă 

durata organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, precum si absolvenţii studiilor efectuate in străinătate si recunoscute 

de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale ca fiind cel puţin 

studii universitare de licenţă. 

Art. 16.  

(1) La admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și masterat pot candida si 

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European si ai Confederaţiei Elveţiene, in aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii 

romani, inclusiv in ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de 

către aceştia in afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naționale, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, 

fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere 

a studiilor. 

(2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, 

cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba 

română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației Naționale.  

Art. 17.  

(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de 

studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care la oferă. Un candidat declarat 

admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, și 

pentru un singur program de master. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează 

pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei de 

bacalaureat sau a diplomei aferente ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, 

în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit 

de aceasta din urmă.  

(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se 

suportă de către studenţi.  

(3) Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat, care în timpul liceului au obţinut anumite 

performanţe, sunt înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de 

Ministerului Educaţiei Naționale, în domenii corespunzătoare disciplinelor la care au fost 

distinşi. În acest sens se iau în considerare următoarele distincţii: 

- distincţii la olimpiade şcolare internaţionale în cel puţin unul din ultimii doi ani de 

studii; 

- premiul I, II, III sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din 

ultimii patru ani de studii; 

- premiile I, II, III la concursuri şcolare, organizate la nivel naţional sau pe grupe de 

ţări, recunoscute de Ministerului Educaţiei Naționale, în cel puţin unul din ultimii doi ani de 

studii. 

Recunoaşterea acestor performanţe este posibilă numai în primii trei ani de la 

absolvirea liceului. 

(4) Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor 

liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare 

internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, beneficiază de dreptul de a se 
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înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, la un singur 

domeniu. 

Art. 18.  

Studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu admişi la o altă universitate beneficiază, pe baza 

sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii efectuate. 

Art. 19.  

Absolvenţii cu diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau de absolvire, care participă la 

concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi vor urma al doilea domeniu/program de studiu 

în următoarele condiţii: 

- „cu taxă”, dacă primul domeniu/program de studiu a fost urmat „fără taxă”; 

- „fără taxă”, dacă primul domeniu/program de studiu a fost urmat „cu taxă”, în 

condiţiile în care au fost admişi pe locurile bugetate; 

-  parţial „fără taxă”, în limita locurilor disponibile, în funcţie de perioada efectuată în 

regim „cu taxă”, în cursul primului domeniu/program de studiu. 

 

CAPITOLUL IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

Art. 20.  

Universitatea din Petroșani va aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi 

documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul instituţiei, la avizierele 

facultăților şi pe pagina web proprie. 

Art. 21.  

(1) Pentru înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studiile universitare de 

licență sunt necesare următoarele acte: 

- cererea de înscriere, în care se vor menţiona, sub semnătură proprie, opţiunile 

candidatului şi datele personale solicitate în formularul respectiv;  

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în 

copie legalizată; 

- foaia matricolă, în original sau în copie legalizată; 

- certificatul de naştere, în copie legalizată; 

- certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui 

sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie legalizată; 

- adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie;  

- adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei 

care doresc să urmeze al doilea program de studiu). Adeverinţa conţine: anul de studii, 

programul de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă); 

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; 

- două fotografii tip buletin/carte de identitate; 
- diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în 

copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.  

 (2) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 

2015 sau sesiunea august-septembrie 2015, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat 

următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către conducerea 

liceului absolvit, în care se menţionează media generală obţinută la bacalaureat, notele 

obţinute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a  fost eliberată 

diploma. 

  (3) Înscrierea candidaţilor la concursul pentru admiterea în ciclul de studii 

universitare de master este condiţionată de depunerea la dosar a următoarelor acte:  

- cererea de înscriere, în care se vor menţiona, sub semnătură proprie, opţiunile 

candidatului şi datele personale solicitate în formularul respectiv;  

- diplomă de licenţă / absolvire în original sau diplomă echivalenta acesteia (se 
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exceptează absolvenţii promoţiei 2015 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare dacă 

are consemnată media examenului de licenţă, precum şi notele obţinute la probele 

susţinute în cadrul acestuia); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la 

alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta: 

 copie legalizată a diplomei de licenţa / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare; 

 adeverinţă din care să rezulte că diploma de licenţa / absolvire în original a fost 

depusă la altă facultate; 

 copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior; 

- foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie legalizată); 

- certificatul de naştere, în copie legalizată; 

- certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau 

prenumelui (numai dacă este cazul), în copie legalizată; 

- adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie;  

- adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care 

doresc să urmeze al doilea program de studiu). Adeverinţa conţine: anul de studii, programul 

de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă); 

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; 

- două fotografii tip buletin/carte de identitate; 

- diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) şi foaia matricolă în original sau în copie 

legalizată.  

 (4) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de 

stat au obligaţia sa depună, până la data stabilită prin calendarul de admitere, diploma de 

bacalaureat/licenţa sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de 

bacalaureat/licenţă în sesiunea 2015, în original, la secretariatul facultăţii. 

 (5) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență sau a adeverinței, în 

original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin calendarul de 

admitere, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat. 

 Art. 22.  

(1) Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate Calendarul 

de desfășurare a admiterii (anexele 1 și 2), la sediul fiecărei facultăţi. Membrii Comisiei de 

Admitere organizate la fiecare Facultate primesc şi verifică dosarul de concurs al 

candidatului, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţia de concurs. 

(2) Situaţia înscrierilor se va afişa zilnic la avizierul facultăţii destinat concursului de 

admitere. 

Art. 23.  

 Comisiile de admitere nu vor accepta la înscriere dosare incomplete. Candidaţii care 

depun în dosare documente false vor fi eliminaţi din concurs şi vor suporta consecinţele 

prevăzute de lege. 

Art. 24.  

           (1) Pentru înscrierea la concursul de admitere se percepe o taxă de înscriere de 70 lei. 

 (2) Această taxă este valabilă pentru toate ciclurile de studii (licenţă, masterat) și 

formele de învăţământ la care sunt organizate acestea (cu frecvenţă sau învăţământ la 

distanţă). 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii cu vârsta sub 26 de ani care 

îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

- sunt orfani de ambii părinţi; 

- sunt proveniţi de la casele de copii; 

- sunt copii ai eroilor - martiri ai Revoluţiei din 1989; 

- sunt cei ai căror părinţi, susţinători legali, soţi sau ei înşişi, realizează pe membru de 

familie un venit lunar cumulat sub valoarea de 350 lei;  

- sunt copii ai personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 
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- părinţii (părintele) au fost angajaţi ai Universităţii din Petroşani, în prezent fiind 

pensionari sau decedaţi. 

De asemenea, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, angajaţii Universităţii din 

Petroşani şi copiii acestora.  

(3) Scutirea de la plata taxei de înscriere se face pe baza actelor doveditoare 

numai pentru dosarul care conţine actele de studii în original. 

Art. 25. 

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere 

se restituie acestora, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore, de la depunerea 

cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza documentelor de identitate şi a 

legitimaţiei de concurs eliberate de Comisia de Admitere (taxele achitate la înscriere sau/şi 

înmatriculare nu vor fi restituite).  

CAPITOLUL IV. REZULTATELE ADMITERII 

Art. 26. 

(1) Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale 

obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. 

Comisiile de admitere pe facultăţi întocmesc lista comună a candidaţilor, pe domenii, în 

ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute şi ținând cont de opţiunile marcate de 

candidați pe cererea de înscriere.  

 (2) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi 

mai mică decât 5 (cinci). Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile 

pentru stabilirea ordinii de clasificare, în primul rând, la facultatea la care aceştia au candidat. 

(3) La studiile universitare de licență, departajarea candidaţilor cu medii egale se 

realizează mai întâi după media generală a examenului de bacalaureat şi apoi după 

media la disciplina din cadrul examenului de bacalaureat care a fost luată în calcul în 

fiecare dintre situaţiile prevăzute la art. 11, alin (2), (3), (4) şi (5).  

(4) La studiile universitare de masterat, departajarea candidaților cu medii egale se 

va efectua mai întâi după nota obţinută la susţinerea lucrării de diplomă/licenţă și apoi 

după media obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate, din cadrul examenului de licență.  

(5) În cazul în care în sesiunea septembrie la o facultate din Universitate rămân locuri 

libere, candidaţii respinşi cu media peste 5 (cinci) de la alte facultăţi din Universitate pot opta 

pentru unul dintre domeniile oferite de aceste facultăţi, dacă în media de admitere a intrat 

nota de la examenul de bacalaureat la disciplina solicitată de domeniul de studiu pentru 

care optează. 

Art. 27. 

(1) Repartizarea candidaților admiși pe domenii are la bază media generală şi opţiunea 

fiecărui candidat, determinantă fiind media.  

(2) După ocuparea locurilor aprobate pentru un domeniu, candidaţii nerepartizaţi, în 

baza criteriilor de mai sus, sunt repartizaţi la opţiunea a doua, iar după ocuparea acesteia, la 

opţiunea a treia şi aşa mai departe. 

(3) În situaţia în care după etapa a II-a a afişării listelor, un candidat admis la forma de 

regim fără taxă se retrage sau optează pentru un alt domeniu la forma de regim cu taxă, locul 

rămas liber va fi ocupat de cel care îndeplineşte condiţiile în ordinea mediilor şi a opţiunilor 

candidaţilor.   

Art. 28. 

Candidaţii admişi la mai multe domenii pe locuri bugetate, trebuie să opteze 

pentru acela la care doresc să fie subvenţionaţi de la bugetul de stat prin prezentarea 

dosarului cu actele în original în termenul stabilit pentru înmatriculare prin programul 

concursului, în caz contrar vor fi declaraţi admişi pe locurile cu taxă, dacă au solicitat 

acest lucru prin cererea de înscriere. Candidaţii care în etapa „Afişarea rezultatelor” 
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(etapa I) nu au obţinut loc subvenţionat de la bugetul de stat şi nu au optat pentru 

regimul cu taxă vor fi păstraţi în baza de date pe „Lista de aşteptare”. Aceştia pot fi 

admişi în limita locurilor rămase disponibile la una din formele de regim fără taxă sau 

în regim cu taxă dacă au optat pentru acest lucru. Dosarul cu actele în original se va 

prezenta la termenul stabilit prin programul concursului. 

Art. 29.  

Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul fiecărei Facultăţi în 

conformitate cu capacităţile maxime de şcolarizare stabilite de ARACIS și cu H.G. nr. 

580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de 

studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 

2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar 

de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

V. Depunerea şi analizarea contestaţiilor 

Art. 30.  

Contestaţiile cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere se depun la 

secretariatele Facultăţilor în termen de 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor 

concursului. 

Art. 31.  

Comisiile de admitere sunt singurele în măsură să analizeze şi să decidă - pe baza 

documentelor existente la dosar - asupra soluţiilor care trebuie adoptate în fiecare caz. 

Art. 32.  

Rezultatele contestaţiilor la admitere nu pot modifica numărul de locuri finanţate de la 

buget, alocate Universităţii. 

Art. 33.  

Rezultatele contestaţiilor se afişează în cel mult 3 zile de la încheierea termenului de 

depunere a acestora. După afişarea răspunsului la contestaţii, rezultatul concursului de 

admitere rămâne definitiv. 

 

VI. Înmatricularea candidaţilor admişi în anul universitar 2015-2016 

Art. 34. 

(1) Candidaţii declaraţi admişi la studiile universitare de licenţă, în baza rezultatelor 

concursului de admitere, sunt înmatriculaţi, ca studenți în anul I, prin Decizia Rectorului. 

Pentru ca această înmatriculare să poată fi efectuată, candidații declarați admiși vor depune 

următoarele acte la Comisia de Admitere a Facultății pentru care au optat: 

- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziția candidaților de Facultate, în care vor 

fi incluse datele solicitate în Anexa 2 la OM 3.313/2012); 

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (în original pentru candidaţii 

admişi pe locurile finanţate de la buget); 

- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 30 de lei la ciclul de 

studii universitare de licenţă zi şi ID, respectiv 70 lei la continuare de studii, și a II-a facultate; 

- dovada de achitare a 500 de lei, prima tranșă din valoarea taxei de şcolarizare, 

stabilită de Senatul Universităţii din Petroșani pentru anul universitar 2015/2016, pentru 

candidaţii care au fost declaraţi admişi la forma de învăţământ cu taxă;  

- semnarea “Contractului de studii” şi a anexei la contract pentru anul I. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi la studiile universitare de masterat, în baza rezultatelor 

concursului de admitere, sunt înmatriculaţi, ca masteranzi în anul I, prin Decizia Rectorului. 

Pentru ca această înmatriculare să poată fi efectuată, candidații declarați admiși vor depune 

următoarele acte la Comisia de Admitere a Facultății pentru care au optat: 

- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziția candidaților de Facultate, în care vor 

fi incluse datele solicitate în Anexa 2 la OM 3.313/2012); 

http://www.edu.ro/index.php/articles/21834
http://www.edu.ro/index.php/articles/21834
http://www.edu.ro/index.php/articles/21834
http://www.edu.ro/index.php/articles/21834
http://www.edu.ro/index.php/articles/21834
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- diploma de licenţă şi foaia matricolă/situaţia şcolară, respectiv adeverinţa 

pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea 2015 (în original 

pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget); 

- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 60 lei; 

- dovada de achitare a 500 de lei, prima tranșă din valoarea taxei de şcolarizare, 

stabilită de Senatul Universităţii din Petroșani pentru anul universitar 2015/2016, pentru 

candidaţii care au fost declaraţi admişi la forma de învăţământ cu taxă;  

- semnarea “Contractului de studii” şi a anexei la contract pentru anul I. 

Art. 35.  

În situaţia în care, după înmatriculare, sunt programe la care numărul studenţilor 

înmatriculaţi este mai mic decât cel stabilit prin decizia Senatului Universității din Petroșani, 

în anul universitar 2015/2016, după o fundamentare financiară prealabilă, nu se organizează 

şcolarizarea programelor respective; candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru 

înmatricularea lor prin redistribuire, cu locul obţinut în urm a concursului de admitere, la 

orice alt program în limita numărului maxim de locuri scoase la concurs. 

Art. 36.  

După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul Matricol sub număr 

unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările 

/programul/programele de studii la care au fost admiși.  

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2015-2016 a fost aprobată în 

Şedinţa Senatului din data de 19.03.2015, conform Hotărârii Senatului nr. 22.  
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Anexa 1: Programe de studii universitare de licență organizate  

în cadrul Universităţii din Petroşani 

 
Nr. 

crt. 

Facultatea Domeniul de 

studii de 

licenţă 

Programul de 

studii 

Acreditare 

(A)/Autorizare 

de funcţionare 

provizorie (AP) 

Forma de 

învăţământ
* 

Capacitățile 

de 

școlarizare 

1. Facultatea 

de Mine 

Ingineria 

mediului 

Ingineria şi 

protecţia 

mediului în 

industrie 

A IF 60 

Ingineria 

valorificării 

deşeurilor 

AP IF 40 

Inginerie civilă Construcţii 

miniere 

A IF 50 

Inginerie 

industrială 

Ingineria şi 

managementul 

calităţii 

AP IF 30 

Ingineria 

securității în 

industrie 

AP IF 50 

Inginerie şi 

management 

Inginerie 

economică în 

construcţii 

A IF 30 

Mine, petrol şi 

gaze 

Inginerie minieră A IF 30 

Topografie 

minieră 

A IF 45 

2. Facultatea 

de 

Inginerie 

Mecanică 

şi Electrică 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare A IF  60 

Ingineria 

sistemelor  

Automatică şi 

informatică 

aplicată 

A IF 50 

Ingineria 

transporturilor 

Ingineria 

transporturilor şi 

a traficului 

A IF 40 

Inginerie 

electrică 

Electromecanică A IF 115 

Instrumentaţie şi 

achiziţii de date 

A IF 30 

Inginerie 

energetică 

Energetică 

industrială 

A IF 28 

Inginerie 

industrială 

Tehnologia 

construcţiilor de 

maşini 

A IF 40 

Inginerie 

mecanică 

Echipamente 

pentru procese 

industriale 

A IF 60 

Maşini şi 

echipamente 

miniere 

A IF 60 

3.  Facultatea 

de Ştiinţe 

Administrarea 

afacerilor 

Economia 

comerţului, 

turismului şi 

A IF 90 
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serviciilor 

Asistenţă 

socială 

Asistenţă socială A IF 60 

Contabilitate Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune 

A IF 90 

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune 

A ID 50 

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 120 

Finanţe şi bănci A ID 75 

Management Management A IF 75 

Management A ID 75 

Matematică Matematică 

Informatică 

AP IF 50 

Sociologie Sociologie A IF 87 

Ştiinţe 

administrative 

Administraţie 

publică 

A IF 50 

IF = învăţământ cu frecvenţă; ID = învăţământ la distanţă 
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Anexa 2: Programe de studii universitare de masterat organizate în cadrul Universităţii din 

Petroşani 
Nr. 

crt. 

Facultatea Domeniul de 

studii de 

licenţă 

Programul de studii Forma de 

învăţământ 

Capacitatea de 

școlarizare 

1. Facultatea de 

Mine 

Ingineria 

mediului 

Controlul şi 

monitorizarea calităţii 

mediului 

IF 

100 
Evaluarea impactului 

asupra mediului şi 

reconstrucţia ecologică 

IF 

Inginerie civilă Ingineria proiectării 

construcţiilor miniere 

IF 50 

Inginerie şi 

management 

Ingineria şi 

managementul 

proiectelor 

IF 50 

Mine, petrol şi 

gaze 

Managementul 

securităţii şi sănătăţii 

în muncă 

IF 

100 
Topografie minieră 

informatizată şi 

cadastru 

IF 

2. Facultatea de 

Inginerie 

Mecanică şi 

Electrică 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Tehnici şi tehnologii 

informatice aplicate 

IF 50 

Ingineria 

sistemelor  

Sisteme şi tehnologii 

informatice 

IF 50 

Inginerie 

electrică 

Exploatarea 

instalaţiilor electrice 

industriale 

IF 

100 

Sisteme 

electromecanice  

IF 

Inginerie 

mecanică 

Instalaţii şi 

echipamente de proces 

în minerit 

IF 100 

Instalaţii şi 

echipamente pentru 

procese mecanice 

IF 

3.  Facultatea de 

Ştiinţe 

Contabilitate Contabilitate și audit IF 
100 

 
Sisteme informatice de 

gestiune 

IF 

Finanţe Management 

financiar-bancar 

IF 50 

Management Managementul 

resurselor umane 

IF 

100 Managementul 

strategic al afacerilor 

 

IF 

Matematică Matematică didactică IF 50 

Sociologie Politici sociale şi 

protecţie socială 

IF 50 

* 
IF = învăţământ cu frecvenţă 
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Anexa 3: Calendarul examenului de admitere pentru studiile universitare de licență şi 

masterat sesiunile iulie şi septembrie 

 

Concursul de admitere din sesiunea iulie 2015 se desfăşoară după următorul 

program: 

13 – 21 iulie - înscrierea candidaţilor 

22 iulie - probă de evaluare a cunoştinţelor la programul de studii de masterat 

„Topografie minieră informatizată şi cadastru” 

23 iulie - afişarea rezultatelor (etapa I) 

23 – 25 iulie - depunerea contestaţiilor 

25 iulie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

23 – 27 iulie - confirmarea locului ocupat prin concurs: 

- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe 

locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de 

acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs 

- plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă, 60 lei pentru ciclul de studii masterale 

respectiv 70 lei pentru ciclul de studii doctorale) şi înmatricularea 

tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se 

înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi) 

- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii 

admişi cu taxă) 

- restituirea dosarelor candidaţilor respinşi 

28 iulie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere 

29 – 31 iulie - parcurgerea de către candidaţii din "Lista de aşteptare" a etapei 

"confirmarea locului ocupat prin concurs" si afişarea rezultatelor acestora 

 

Concursul de admitere din sesiunea septembrie 2015 se desfăşoară după 

următorul program: 

7 – 18 septembrie - înscrierea candidaților 

19 septembrie - probă de evaluare a cunoştinţelor la programul de studii de masterat 

„Topografie minieră informatizată şi cadastru” 

20 septembrie - afişarea rezultatelor (etapa I) 

20 – 21 septembrie - depunerea contestaţiilor 

22 septembrie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

20 – 23 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs: 

- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe 

locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea 

şi care au în dosar copiile documentelor de concurs 

- plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii 

universitare de licenţă, 60 lei pentru ciclul de studii masterale 

respectiv 70 lei pentru ciclul de studii doctorale) şi înmatricularea 

tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se 

înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi) 

- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii 

admişi cu taxă) 

- restituirea dosarelor candidaţilor respinşi 

24 septembrie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere 

24 – 26 septembrie - parcurgerea de către candidaţii din "Lista de aşteptare" a etapei 

"confirmarea locului ocupat prin concurs" si afişarea rezultatelor acestora 
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Obs. Perioadele de susţinere a Bacalaureatului in anul 2015 sunt: 25 mai 2015 - 10 iulie 2015 

si 13 iulie 2015- 3 septembrie 2015 

 

Sesiune restanţe anii terminali: 1-5 septembrie 

 Înscriere candidaţi:            5 septembrie 

Examen licenţă:                15 septembrie 
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Anexa 4 

 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 
(conform Anexei 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010) 

 

V. CONȚINUTUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT ȘI STABILIREA 

PROBELOR 

Art. 40 Disciplinele de studiu la care se organizează probele pentru examenul de bacalaureat 

sunt stabilite conform legii. 

Art.41- (1) Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe: 

A. probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. 

B. probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru 

elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. 

C. probă de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională 

studiată pe parcursul învățământului liceal. 

D. probă de evaluare a competențelor digitale. 

E. probe scrise de evaluare a competențelor formate pe durata învățământului liceal, după cum 

urmează: 

a) Probă scrisă la limba și literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, 

profilurile și specializările; 

b) Probă scrisă la limba și literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, 

profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale; 

c) O probă scrisă, diferențiată în funcție de filieră, profil și specializare, după cum urmează: 

 (i) matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din 

filiera tehnologică și pentru profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-

educatoare, din filiera vocațională; 

 (ii) istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și 

specializările din filiera vocațională, cu excepția celor menționate la punctul c) (i); 

d) O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul și specializarea 

urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe: 

 (i) fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, 

pentru profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și 

pentru profilul militar din filiera vocațională; 

 (ii) geografie, filosofie, logică și argumentare, economie, psihologie și, după caz, 

sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera 

tehnologică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui 

menționat la punctul d) (i). 

 (2) Aprobarea programelor disciplinelor de examen se face prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

 (3) Candidații pot alege pentru probele scrise de la E.d) una dintre disciplinele studiate 

în liceu, din lista stabilită în prezenta metodologie pentru fiecare 

filieră/profil/specializare/calificare profesională.  

 


