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METODOLOGIE 
privind organizarea �i desf��urarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licen�� �i 

de masterat pentru anul universitar 2012-2013 
 
 
Admiterea la Universitatea din Petro�ani se realizeaz� în conformitate cu prevederile 

con�inute în urm�toarele acte normative:  
- Legea educa�iei na�ionale nr.1/2011; 
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
- Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.133/2000 privind înv���mântul 

universitar �i postuniversitar de stat cu tax�; 
- H.G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor �i studen�ilor care au primit 

distinc�ii la olimpiadele �colare interna�ionale organizate pentru înv���mântul preuniversitar �i 
a doctoranzilor care au ob�inut rezultate deosebite în activitatea de cercetare; 

- H.G. nr. 966/2011 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al 
programelor/specializ�rilor de studii universitare, a structurii institu�iilor de înv���mânt 
superior, a domeniilor �i programelor de studii universitare acreditate sau autorizate s� 
func�ioneze provizoriu, a loca�iilor geografice de desf��urare, a num�rului de credite de studii 
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form� de înv���mânt sau limb� de 
predare, precum �i a num�rului maxim de studen�i care pot fi �colariza�i; 

- H.G. 404/2006 privind organizarea �i desf��urarea studiilor universitare de 
masterat; 

- Ordinul nr. 3.313, din 23 februarie 2012, al Ministerului Educa�iei, Cercet�rii, 
Tineretului �i Sportului privind cadrul generale de organizare �i desf��urare a admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licen��, de masterat �i de doctorat pentru anul universitar 
2012-2013; 

- H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.  
 

I. Organizarea admiterii 
 

1. Pentru ciclul de studii universitare de licen��, admiterea se organizeaz� pe domenii 
de licen�� la specializ�rile/programele de studii autorizate s� func�ioneze provizoriu sau 
acreditate în cadrul Universit��ii din Petro�ani. 

2. Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizeaz� la domeniile 
de studii universitare de master, la programele de studii legal înfiin�ate în cadrul Universit��ii 
din Petro�ani, în conformitate cu legisla�ia în vigoare. 

3. Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaz� în 
conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat �i ale legisla�iei în 
vigoare, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate de M.E.C.T.S. în cadrul 
Universit��ii din Petro�ani. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se face dup� 
metodologia proprie aprobat� de Senatul Universit��ii în conformitate cu legisla�ia în vigoare. 

4. Admiterea se organizeaz� în dou� sesiuni: iulie 2012 �i septembrie 2012. 
5. Pentru absolven�ii cu diplom� de licen�� (sau echivalent�) sau diplom� de 

absolvire, care doresc s� urmeze un alt domeniu/program de studiu sau s�-�i continue studiile 
într-un domeniu/program de studiu înrudit celui de la studiile universitare de scurt� durat� �i 
care doresc înscrierea în an superior, admiterea se face în sesiunea septembrie 2012 la 



secretariatele facult��ilor respective, conform calendarului concursului de admitere (sesiunea 
septembrie 2012). �colarizarea acestora se realizeaz� în regim f�r� tax� sau/�i în regim 
cu tax� în limita locurilor r�mase disponibile la domeniul/ programul de studiu pentru 
care s-a optat, în func�ie de perioada efectuat� �i regimul primului domeniu/program de 
studiu �i în baza ordinii de clasificare dat� de media de admitere. 

Media de admitere este media de licen��/absolvire. În cazul egalit��ii mediilor de 
admitere, criteriile de departajare sunt în ordine:  

- media general� de bacalaureat; 
- media de la bacalaureat de la disciplina Matematic�.  
Fiecare candidat admis va sus�ine examenele de diferen�� stabilite de Decanatele 

Facult��ilor �i va trebui s� realizeze num�rul minim de credite pentru promovarea în anul de 
studiu urm�tor celui în care a fost înscris. 

6. În Universitatea din Petro�ani se constituie comisii de admitere la nivelul celor trei 
Facult��i, c�rora le revine întreaga responsabilitate privind organizarea �i desf��urarea 
concursului de admitere. La nivelul Universit��ii se constituie o comisie care va coordona, 
controla �i rezolva toate problemele legate de admitere. 

7. Admiterea pentru toate formele de înv���mânt ale ciclului universitar de 
licen�� se realizeaz� prin concurs. Media de admitere este calculat� ca medie ponderat� 
între media general� a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si nota 
ob�inut� la examenul de bacalaureat la disciplina Matematic� (Proba E)c) (cu ponderea 
de 40%), calculat� cu dou� zecimale, f�r� rotunjire. În cazul în care candidatul 
respectiv nu a sus�inut prob� scris� la disciplina Matematic�, se va lua în considerare 
nota ob�inut� la a patra prob� scris� [proba E)d)i)] în conformitate cu Anexa 2 la 
Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea �i desf��urarea examenului de 
bacalaureat. 

8. Pentru domeniile de studii: Sociologie �i Asisten�� Social� se va lua in 
considerare nota la a patra prob� scris� [proba E)d)ii)]: psihologie, sociologie, economie, 
logic� �i argumentare, filozofie sau geografie. În cazul în care candidatul nu a sus�inut 
prob� scris� la disciplinele men�ionate, se va lua în considerare nota ob�inut� la 
disciplina Matematica.  

9. Admiterea la studii universitare de master, pentru fiecare domeniu/program de 
studiu, se face prin concurs, organizat de Universitatea din Petro�ani, în sesiunea septembrie 
2012.  

Criteriul de admitere este media de la licen��. În cazul egalit��ii mediilor de 
admitere, criteriile de departajare sunt în ordine: 

- nota ob�inut� la sus�inerea lucr�rii de diplom�/licen��; 
- nota ob�inut� la proba de evaluare a cuno�tin�elor fundamentale �i de 

specialitate.  
 

II. Candida�ii la admitere 
 
10. Pot candida la admiterea în înv���mântul superior, în ciclul de studii universitare 

de licen��, absolven�ii de liceu cu diplom� de bacalaureat sau diplom� 
echivalent� cu aceasta. 

11. La admiterea in ciclul de studii universitare de master pot candida absolven�ii cu 
diploma de licen�a ai ciclului de studii universitare de licen�a organizate conform 
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modific�rile si 
complet�rile ulterioare, absolven�ii cu diploma de licen�a sau echivalenta ai 
studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii înv���mântului nr. 
84/1995, republicata, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, precum si 



absolven�ii studiilor efectuate in str�in�tate si recunoscute de c�tre direc�ia de 
specialitate din cadrul M.E.C.T.S. ca fiind cel pu�in studii universitare de licen�a. 

12. La admiterea in toate ciclurile de studii universitare pot candida si cet��enii statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor apar�inând Spa�iului Economic European 
si ai Confedera�iei Elve�iene, in acelea�i condi�ii prev�zute de lege pentru cet��enii 
romani, inclusiv in ceea ce prive�te taxele de �colarizare. Recunoa�terea studiilor 
efectuate de c�tre ace�tia in afara României se va realiza de c�tre direc�ia de 
specialitate din cadrul Ministerului Educa�iei, Cercet�rii, Tineretului si Sportului 
înainte de înscrierea candida�ilor la concursul de admitere, fiecare candidat având 
obliga�ia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoa�tere a studiilor. 

13. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba român�, 
cet��enii str�ini au obliga�ia s� prezinte un certificat de competen�� lingvistic� 
pentru limba român� eliberat de c�tre institu�ii abilitate de M.E.C.T.S. 

14. Un candidat poate fi admis �i înmatriculat ca student la cel mult dou� programe de 
studii concomitent, indiferent de institu�iile de înv���mânt care la ofer�. 

15. Un candidat declarat admis poate beneficia de finan�are prin granturi de studii 
pentru un singur program de licen��, pentru un singur program de master �i pentru 
un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facult��i 
opteaz� pentru programul de studii care va fi finan�at prin granturi de studii prin 
depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior 
absolvit, dup� caz, în original, la facultatea pe care dore�te s� o urmeze, respectând 
termenul de depunere stabilit de aceasta din urm�. Costurile aferente dep��irii 
duratei înv���mântului gratuit, prev�zute de lege, se suport� de c�tre studen�i.  

16.  Absolven�ii cu diplom� de bacalaureat, care în timpul liceului au ob�inut anumite 
performan�e, sunt înmatricula�i f�r� admitere, în cadrul num�rului de locuri alocat 
de M.E.C.T.S., în domenii corespunz�toare disciplinelor la care au fost distin�i. În 
acest sens se iau în considerare urm�toarele distinc�ii: 

- distinc�ii la olimpiade �colare interna�ionale în cel pu�in unul din ultimii doi ani de 
studii; 

- premiul I, II, III sau medalia de aur la olimpiadele �colare interna�ionale în unul din 
ultimii patru ani de studii; 

- premiile I, II, III la concursuri �colare, organizate la nivel na�ional sau pe grupe de 
��ri, recunoscute de M.E.C.T.S., în cel pu�in unul din ultimii doi ani de studii. 

Recunoa�terea acestor performan�e este posibil� numai în primii trei ani de la 
absolvirea liceului. 

Candida�ii la studiile universitare de licen��, care au ob�inut în perioada studiilor 
liceale distinc�ii (premiile I, II, III, men�iune, premii speciale) la olimpiadele �colare 
interna�ionale recunoscute de M.E.C.T.S., beneficiaz� de dreptul de a se înscrie, f�r� 
sus�inerea concursului de admitere, pe locuri finan�ate de la buget, la un singur domeniu. 

18. Studen�ii din institu�iile de înv���mânt superior de stat �i particular acreditate sau 
autorizate s� func�ioneze provizoriu admi�i la o alt� universitate beneficiaz�, pe 
baza sistemului de credite transferabile, de recunoa�terea perioadelor de studii 
efectuate. 

19. Absolven�ii cu diplom� de licen�� (sau echivalent�) sau de absolvire, care particip� 
la concursul de admitere �i sunt declara�i admi�i vor urma al doilea 
domeniu/program de studiu în urm�toarele condi�ii: 

-   „cu tax�”, dac� primul domeniu/program de studiu a fost urmat „f�r� tax�”; 
- „f�r� tax�”, dac� primul domeniu/program de studiu a fost urmat „cu tax�”, în 

condi�iile în care au fost admi�i pe locurile bugetate; 
-  par�ial „f�r� tax�”, în limita locurilor disponibile, în func�ie de perioada efectuat� în 

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



 
 
III. Înscrierea candida�ilor 
 
20. Pentru înscrierea candida�ilor la concurs sunt necesare urm�toarele acte: 
- cererea de înscriere, în care se vor men�iona, sub semn�tur� proprie, op�iunile �i 

celelalte date solicitate de anexa nr.1 din Ordinul 3.313, din 23 februarie 2012 al M.E.C.T.S.;  
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalent� cu aceasta, în original sau în 

copie legalizat�; 
- foaia matricol�, în original sau în copie legalizat�; 
- certificatul de na�tere, în copie legalizat�; 
- certificatul de c�s�torie sau alt act doveditor care s� ateste schimbarea numelui 

sau prenumelui (numai dac� este cazul), în copie legalizat�; 
- adeverin�� medical� eliberat� de c�tre medicul de familie;  
- adeverin�� eliberat� de decanul facult��ii unde ace�tia sunt studen�i (pentru cei 

care doresc s� urmeze al doilea program de studiu). Adeverin�a con�ine: anul de studii, 
programul de studiu �i forma de plat� a �colariz�rii (subven�ie de la buget sau cu tax�); 

- chitan�a de plat� a taxei de înscriere la concursul de admitere; 
- dou� fotografii tip buletin/carte de identitate; 
- diplom� de licen�� (sau echivalent�) sau diplom� de absolvire în original sau în 

copie legalizat�, pentru absolven�ii care doresc s� urmeze al doilea program de studiu; 
- înscrierea candida�ilor la concursul pentru ciclul de studii universitare de master 

este condi�ionat� �i de depunerea la dosar a diplomei de licen�� �i a suplimentului la 
diplom� (foaia matricol�) în original sau în copie legalizat�/adeverin�� pentru candida�ii 
care au promovat examenul de licen�� în anul universitar 2011-2012. 

21. Candida�ii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2012 
sau sesiunea august-septembrie 2012, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea 
imediat urm�toare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverin�� eliberat� de 
liceu, în care se men�ioneaz� media general� ob�inut� la bacalaureat, notele 
ob�inute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate �i faptul c� nu a  fost 
eliberat� diploma. 

22. In vederea înmatricul�rii, candida�ii admi�i pe locurile finan�ate prin granturi de 
studii au obliga�ia sa depun�, pana la data stabilita prin calendarul de admitere, 
diploma de bacalaureat/licen�a sau adeverin�a, pentru candida�ii care au promovat 
examenul de bacalaureat/licen�� in sesiunea 2011-2012, in original, la secretariatul 
facult��ii. 

 Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenta sau a adeverintei, in original, din vina 
exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin calendarul de admitere, duce 
la pierderea locului finantat prin granturi de studii. 
23.  Comisiile de admitere nu vor accepta la înscriere dosare incomplete. Candida�ii 

care depun în dosare documente false vor fi elimina�i din concurs �i vor suporta 
consecin�ele prev�zute de lege. 

24. Pentru înscriere la concurs se percepe o tax� de înscriere de 70 lei. 
Aceast� tax� este valabil� pentru toate ciclurile de studii (licen��, masterat, doctorat) si 

formele de înv���mânt la care sunt organizate acestea (cu frecven�� sau înv���mânt la 
distan��). 

Sunt scuti�i de plata taxei de înscriere candida�ii: 
- orfani de ambii p�rin�i, cu vârsta sub 26 de ani; 
- cei proveni�i de la casele de copii; 
- copii ai eroilor - martiri ai Revolu�iei din 1989; 



- cei ai c�ror p�rin�i, sus�in�tori legali, so�i sau ei în�i�i, realizeaz� pe membru de 
familie un venit lunar cumulat sub valoarea de 250 lei;  

- copii ai personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 
- angaja�i ai Universit��ii din Petro�ani �i copiii acestora; 
- cei ai c�ror p�rin�i (p�rinte) au fost angaja�i ai Universit��ii din Petro�ani, în prezent 

fiind pensionari sau deceda�i. 
Scutirea de la plata taxei de înscriere se face pe baza actelor doveditoare numai 

pentru dosarul care con�ine actele în original. 
 
IV. Rezultatele admiterii 
  
25. Media general� minim� de admitere la studii universitare de licen�� nu poate fi mai 

mic� decât 5 (cinci) sau un num�r minim de puncte echivalent. Mediile generale 
ob�inute de candida�i la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de 
clasificare, în primul rând, la facultatea la care ace�tia au candidat. 

26. În cazul în care în sesiunea septembrie la o facultate din Universitate r�mân locuri 
libere, candida�ii respin�i cu media peste 5 (cinci) de la alte facult��i din 
Universitate pot opta pentru unul dintre domeniile oferite de aceste facult��i, dac� 
în media de admitere a intrat nota de la disciplina solicitat� de domeniul de studiu 
pentru care opteaz�. 

27. Admiterea candida�ilor se face în ordinea descresc�toare a mediilor generale 
ob�inute de candida�i, în limita num�rului de locuri pentru care se organizeaz� 
concursul. Comisiile de admitere pe facult��i întocmesc lista comun� a 
candida�ilor, pe domenii, în ordinea mediilor generale ob�inute �i a op�iunilor.  

28.  Departajarea candida�ilor cu medii egale se realizeaz� mai întâi dup� media 
general� a examenului de bacalaureat �i apoi dup� media la disciplina 
Matematic�, respectiv la a treia prob� scris� sus�inut� la bacalaureat (proba 
E)c), pentru domeniile de studii Management, Contabilitate, Finan�e, 
Administrarea afacerilor, �tiin�e Administrative, Sociologie �i Asisten�� social�.  

29. Repartizarea pe domenii are la baz� media general� �i op�iunea fiec�rui candidat, 
determinant� fiind media.  

30. Dup� ocuparea locurilor aprobate pentru un domeniu, candida�ii nerepartiza�i, în 
baza criteriilor de mai sus, sunt repartiza�i la op�iunea a doua, iar dup� ocuparea 
acesteia, la op�iunea a treia �i a�a mai departe. 

31. În situa�ia în care dup� etapa a II-a a afi��rii listelor din sesiunea septembrie un 
candidat admis la forma de regim f�r� tax� se retrage sau opteaz� pentru un alt 
domeniu la forma de regim cu tax�, locul r�mas liber va fi ocupat de cel care 
îndepline�te condi�iile în ordinea mediilor de la domeniul/programul de studiu 
respectiv.   

32. Candida�ii admi�i la mai multe domenii pe locuri bugetate, trebuie s� opteze 
pentru acela la care doresc s� fie subven�iona�i 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 declara�i 
admi�i pe locurile cu tax�, dac� au solicitat acest lucru prin cererea de 
înscriere. Candida�ii care în etapa „Afi�area rezultatelor” (etapa I) nu au 
ob�inut loc subven�ionat de la bugetul de stat �i nu au optat pentru regimul cu 
tax� vor fi p�stra�i în baza de date pe „Lista de a�teptare”. Ace�tia pot fi 
admi�i în limita locurilor r�mase disponibile la una din formele de regim f�r� 
tax� sau în regim cu tax� dac� vor solicita acest lucru, respectiv respin�i dac� 
nu au solicitat în aceast� perioad� �colarizarea cu tax�. Dosarul cu actele în 
original se va prezenta la termenul stabilit prin programul concursului. 



33. Candida�ii declara�i admi�i, în baza rezultatelor concursului de admitere, sunt 
înmatricula�i, prin Decizia Rectorului în anul universitar 2012-2013. 

34. Locurile r�mase neocupate dup� admitere se gestioneaz� la nivelul fiec�rei 
Facult��i în conformitate cu capacit��ile maxime de �colarizare stabilite de 
ARACIS. 

 
V. Depunerea �i analizarea contesta�iilor 
 
35. Contesta�iile cu privire la modul de desf��urare a concursului de admitere se depun 

la Registratura Universit��ii în termen de 48 de ore de la data �i ora afi��rii 
rezultatelor concursului. 

36. Comisiile de admitere sunt singurele în m�sur� s� analizeze �i s� decid� - pe baza 
documentelor existente la dosar - asupra solu�iilor care trebuie adoptate în fiecare 
caz. 

37. Rezultatele contesta�iilor la admitere nu pot modifica num�rul de locuri finan�ate 
de la buget, alocate Universit��ii. 

38. Rezultatele contesta�iilor se afi�eaz� în cel mult 3 zile de la încheierea termenului 
de depunere a acestora. Dup� afi�area r�spunsului la contesta�ii, rezultatul 
concursului de admitere r�mâne definitiv. 

39. Dosarele candida�ilor respin�i sau ale celor care renun�� la locul ob�inut prin 
admitere se restituie acestora, dup� afi�area rezultatelor finale, în cel mult 48 de 
ore, de la depunerea cererii �i necondi�ionat, f�r� perceperea unor taxe, pe baza 
documentelor de identitate (taxele achitate la înscriere sau/�i înmatriculare nu 
se restituie).  

 
VI. Înmatricularea candida�ilor admi�i în anul universitar 2012/2013 
 
40. Candida�ii declara�i admi�i au urm�toarele obliga�ii: 
- s� achite taxa de înmatriculare de 20 lei la ciclul de studii universitare de licen�� zi �i 

ID, 60 lei la master �i 70 lei la continuare de studii, a II-a facultate �i la studii doctorale, 
stabilite prin hot�rârea Senatului Universit��ii din Petro�ani; 

- s� completeze cererea de înmatriculare cu datele solicitate de anexa nr.2 din Ordinul 
3.313, din 23 februarie 2012 al M.E.C.T.S., s� semneze cererea �i contractul de studii; 

- candida�ii declara�i admi�i cu tax� vor achita suma de 400 lei reprezentând o parte 
din taxa de �colarizare anual� stabilit� de Senatul Universit��ii din Petro�ani. 
 
          


