METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi
de masterat pentru anul universitar 2013-2014

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;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.133/2000 privind învăţământul
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă;
- 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;
- H.G. nr. 707/2012 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al
programelor/specializărilor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ
superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de
predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi;
- H.G. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat;
- Ordinul nr. 3544 din 15 aprilie 2013, 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 2013-2014;
I. Organizarea admiterii
1. 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.
2. 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.
3. Admiterea se organizează în două sesiuni: iulie 2013 şi septembrie 2013.
4. 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 2013 la
secretariatele facultăţilor respective, conform calendarului concursului de admitere (sesiunea
septembrie 2013). 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.
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Media de admitere este media de licenţă/absolvire. În cazul egalităţii mediilor de
admitere, criteriile de departajare sunt în ordine:
- media generală de bacalaureat;
- media de la bacalaureat de la disciplina Matematică.
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.
5. În Universitatea din Petroşani se constituie comisii de admitere la nivelul celor trei
Facultăţi, cărora le revine întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere. La nivelul Universităţii se constituie o comisie care va coordona,
controla şi rezolva toate problemele legate de admitere.
6. Admiterea pentru toate formele de învăţământ ale ciclului universitar de
licenţă se organizează prin concurs de dosare, prin calculul unei medii de admitere
ponderate care ia în considerare următoarele:
- media generală de absolvire a liceului (cu ponderea de 40%);
- media la disciplina Matematică pentru toate domeniile din cadrul
Universităţii în afară de domeniile Sociologie şi Asistenţă Socială, unde se ia în
considerare media la psihologie / sociologie / economie / logică şi argumentare / filozofie /
geografie în toţi anii de liceu (cu ponderea de 30%);
- media examenului de bacalaureat (cu ponderea de 30%).
Această medie ponderată se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
7. Pentru domeniile Sociologie şi Asistenţă Socială, în cazul în care nu se
regăseşte disciplina psihologie / sociologie / economie / logică şi argumentare / filozofie /
geografie in foaia matricolă, se va lua în considerare media la matematica pe toţi anii de
studiu.
8. Admiterea la studii universitare de master, pentru fiecare domeniu/program
de studiu, se face prin concurs, organizat de Universitatea din Petroşani, în sesiunea
septembrie 2013.
Criteriul de admitere este media generală de absolvire a anilor de studii (cu
ponderea de 60%) şi media de la licenţă (cu ponderea de 40%).
In cazul egalităţii mediilor de admitere, criteriile de departajare sunt în ordine:
- media generală de absolvire a anilor de studiu;
- media de la licenţă.
Pentru programul de studii universitare de masterat „Topografie minieră
informatizată şi cadastru” de la Facultatea de Mine, media de admitere se va calcula
astfel: media examenului de licenţă (cu ponderea de 70%), notele din foaia matricolă de
la ciclul I de studii universitare de licenţă la 3 discipline din următorul calup:
Topografie/Topografie minieră/Topografie inginerească, Fotogrametrie, Geodezie,
Cadastru, Cartografie, Teoria erorilor (ponderate fiecare cu câte 10%). Dacă în foaia
matricolă a candidatului nu se regăseşte niciuna dintre disciplinele menţionate, media de
admitere a candidatului respectiv va fi egală cu media de licenţă, ponderată cu
procentul de 70%. Dacă în foaia matricolă a candidatului există doar una sau două
dintre disciplinele menţionate, acesta vor fi luate în calcul cu procentul de 10%,
considerându-se din oficiu nota 0 (zero) pentru disciplina (disciplinele) lipsă. Pentru
admiterea la programul de studii universitare de masterat „Topografie minieră
informatizată şi cadastru”, candidaţii vor trebui să întocmească dosare de admitere
separate.
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II. Candidaţii la admitere
9. 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.
10. 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 lunga durata organizate conform Legii învăţământului nr.
84/1995, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si
absolvenţii studiilor efectuate in străinătate si recunoscute de către direcţia de
specialitate din cadrul MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE. ca fiind cel
puţin studii universitare de licenţa.
11. La admiterea in toate ciclurile de studii universitare pot candida şi 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 Naţionale înainte de înscrierea
candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a
prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
12. 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 MINISTERULUI
EDUCAŢIEI NAŢIONALE.
13. 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.
14. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru
un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un
singur program de doctorat. 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 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. Costurile aferente depăşirii
duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.
15. 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 NAŢIONALE., 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 NAŢIONALE., în cel puţin unul din
ultimii doi ani de studii.
Recunoaşterea acestor performanţe este posibilă numai în primii trei ani de la
absolvirea liceului.
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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 MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE., beneficiază de
dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la
bugetul de stat, la un singur domeniu.
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.
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.
III. Înscrierea candidaţilor
20. Pentru înscrierea candidaţilor la concurs sunt necesare următoarele acte:
- cererea de înscriere, în care se vor menţiona, sub semnătură proprie, opţiunile şi
celelalte date 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;
- înscrierea candidaţilor la concursul pentru ciclul de studii universitare de master
este condiţionată şi de depunerea la dosar a diplomei de licenţă şi a suplimentului la
diplomă (foaia matricolă) în original sau în copie legalizată/adeverinţă pentru candidaţii
care au promovat examenul de licenţă în anul universitar 2012-2013;
- copie buletin/act de identitate;
- dosar plic.
Conducerea fiecărei Facultăţi poate hotărî includerea printre documentele necesare
la înscrierea la studiile de masterat, a certificatul de competenţă lingvistică nivel minim B1
eliberat de către Centrul „Eurolanguage” din Universitatea Petroşani.
21. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013
sau sesiunea august-septembrie 2013, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea
imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de
liceu, în care se menţionează media generală de absolvire a liceului, media
generală obţinută la bacalaureat şi media la matematică, respectiv psihologie
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/ sociologie / economie / logică şi argumentare / filozofie / geografie din toţi
anii de liceu în care s-a studiat această disciplină, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma.
22. In vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de
stat au obligaţia sa depună, pana la data stabilita prin calendarul de admitere,
diploma de bacalaureat/licenţa sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat/licenţă in sesiunea 2012-2013, in original, la secretariatul
facultăţii.
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 de la bugetul de stat.
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.
24. Pentru înscriere la concurs se percepe o taxă de înscriere de 70 lei.
Această taxă este valabilă pentru toate ciclurile de studii (licenţă, masterat, doctorat) si
formele de învăţământ la care sunt organizate acestea (cu frecvenţă sau învăţământ la
distanţă).
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii:
- orfani de ambii părinţi, cu vârsta sub 26 de ani;
- cei proveniţi de la casele de copii;
- copii ai eroilor - martiri ai Revoluţiei din 1989;
- cei ai căror părinţi, susţinători legali, soţi sau ei înşişi, realizează pe membru de
familie un venit lunar cumulat sub valoarea de 250 lei;
- copii ai personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
- angajaţi ai Universităţii din Petroşani şi copiii acestora;
- cei ai căror părinţi (părinte) au fost angajaţi ai Universităţii din Petroşani, în prezent
fiind pensionari sau decedaţi.
Scutirea de la plata taxei de înscriere se face pe baza actelor doveditoare numai
pentru dosarul care conţine actele în original.
IV. Rezultatele admiterii
25. Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai
mică decât 5 (cinci) sau un număr minim de puncte echivalent. Mediile generale
obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare, în primul rând, la facultatea la care aceştia au candidat.
26. 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 disciplina solicitată de domeniul de studiu
pentru care optează.
27. 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 mediilor generale obţinute şi a opţiunilor.
28. Departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează mai întâi după media
generală de absolvire a liceului, apoi după media la disciplina matematică,
respectiv psihologie / sociologie / economie / logică şi argumentare / filozofie /
geografie şi apoi după media examenului de bacalaureat.
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29. Repartizarea pe domenii are la bază media generală şi opţiunea fiecărui candidat,
determinantă fiind media.
30. 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.
31. În situaţia în care după etapa a II-a a afişării listelor din sesiunea septembrie 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 de la domeniul/programul de studiu
respectiv.
32. Candidaţii admişi la mai multe domenii pe locuri finanţate de la bugetul de
stat, 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” (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 vor solicita acest lucru, respectiv
respinşi dacă nu au solicitat în această perioadă şcolarizarea cu taxă. Dosarul
cu actele în original se va prezenta la termenul stabilit prin programul
concursului.
33. Candidaţii declaraţi admişi, în baza rezultatelor concursului de admitere, sunt
înmatriculaţi, prin Decizia Rectorului în anul universitar 2013-2014.
34. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul fiecărei
Facultăţi în conformitate cu capacităţile maxime de şcolarizare stabilite de
ARACIS.
35. Dacă în cazul unuia dintre programele de studii de licenţă sau masterat incluse în
oferta educaţională a Universităţii nu este întrunit numărul minim de 20 de
candidaţi/grupă, necesar pentru constituirea unei grupe de studenţi în anul I,
candidaţii înscrişi vor fi redistribuiţi la alte programe de studii care funcţionează în
anul I, în conformitate cu opţiunea acestora. Dacă aceşti candidaţi au ocupat locuri
bugetate la programul de studii pentru care au optat iniţial, vor păstra locurile
respective şi în urma redistribuirii.
V. Depunerea şi analizarea contestaţiilor
36. Contestaţiile cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere se depun
la Registratura Universităţii în termen de 48 de ore de la data şi ora afişării
rezultatelor concursului.
37. 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.
38. Rezultatele contestaţiilor la admitere nu pot modifica numărul de locuri finanţate
de la bugetul de stat, alocate Universităţii.
39. 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.
40. 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
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ore, de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza
documentelor de identitate (taxele achitate la înscriere sau/şi înmatriculare nu
se restituie).
VI. Înmatricularea candidaţilor admişi în anul universitar 2013/2014
41. Taxele de studii pentru anul universitar 2013/2014 sunt: 1.700 lei pentru studiile
de licenţă, respectiv 2.000 lei pentru studiile de masterat;
42. Candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:
- să achite taxa de înmatriculare de 20 lei la ciclul de studii universitare de licenţă zi şi
ID, 60 lei la master şi 70 lei la continuare de studii, a II-a facultate şi la studii doctorale,
stabilite prin hotărârea Senatului Universităţii din Petroşani;
- să 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., să semneze cererea şi contractul de studii;
- candidaţii declaraţi admişi cu taxă vor achita suma de 400 lei reprezentând o parte
din taxa de şcolarizare anuală stabilită de Senatul Universităţii din Petroşani.
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2013-2014 a fost aprobată în
Şedinţa Senatului din data de 27.03.2013, conform Hotărârii Senatului nr. 29/27.03.2013 şi a
fost modificată şi actualizată în Şedinţa Senatului din data de 16.05.2013, conform Hotărârii
Senatului nr. 40/16.05.2013.

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Aron POANTA
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