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1

Dispozilii generale

Art. 1. Prezentul regulament a fost elaborat in temeiul art. 142 al.2 al Legii Educatiei Nalionale
(Legea nr. 112011), gi in conformitate cu articolele 138, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174,
176, 199,200,277 gi 304din aceiagi Legea Educatiei Nationale nr.112011, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, precum 9i cu toate prevederile legale aplicabile, aflate in vigoare la data
intocmirii:
Ordinul MEN Nr.306212018 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa
Ordinului ministrului Educaliei Nalionale 9i Cercetdrii $tiinlifice nr.610212016 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii
universitare de licentd, de master gi de doctorat
Ordinul MENCS Nr. 610212016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologieicadru privind organizarea admiteriiin ciclurile de studii universitare de licentS, de master
qi de doctorat
ORDIN nr. 3163/2012 din 1 februarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare qi functionare a programelor postuniversitare de formare gi dezvoltare
profesionalS continud

.

.
.

.
.
.

.
.

Legea nr. 28812004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificdrile

gi

com pletdrile ulterioare;

Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 133/2000 privind invS!6m6ntul universitar gi
postuniversitar de stat cu tax5, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobatd cu
modificdri prin Legea nr.44112001, cu modificirile ulterioare;
Hotdr6rea Guvernului nr. 1 .00412002 privind stimularea elevilor gi studentilor care au
primit distinclii la olimpiadele gcolare internalionale organizate pentru invitdmAntul
preuniversitar gi a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de
cercetare, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Hotdrdrea Guvernului nr. 40412006 privind organizarea gi desfigurarea studiilor
universitare de masterat;
Hoti16rea Guvernului nr. 68'1/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat'

Arl.2.

(1)La Universitatea "Lucian BIaga" din Sibiu admiterea se organizeazi pentru toate
ciclurile de studii universitare, prin concurs, astfel:
pentru ciclul ! - studii universitare de licenfi gi ciclul ll - studii universitare de
master, admiterea se organizeazdla fiecare facultate a universitilii, pe domeniile de
studii de licenld, la programele de studii autorizate si funclioneze provizoriu sau care

a)

b)

sunt acreditate conform legii, respectiv la programele de studii universitare de masterat
acreditate in cadrul institutiei de invitdmAnt superior, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
pentru ciclul lll - studii universitare de doctorat, admiterea se realizeazd in cadrul
$colii Doctorale, pe domeniile de studii universitare de doctorat aprobate legal in cadrul
acesteia.

Art.3.
(1) Candidalii pot concura, conform ofertei educalionale a universitilii, dupd caz, pe urmdtoarele
tipuri de locuri:
a) firi taxi, locurile fiind subvenlionate de la bugetul de stat;
b) cu taxd, a cdrei valoare este aprobatd anual de Senatul universitdlii pentru fiecare
program de studii.

(2) Pentru ciclurile de studii universitare (licenld, masterat gi doctorat) oferta educalionali a
universitilii poate confine Iocuri cu taxi 9i Iocuri firi taxi.
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(3) Locurile finanfate de la bugetu! de stat prin granturi de studii (fdra taxd) sunt stabilite
anual prin Ordin al ministrului educafiei nationale, pe baza cifrelor de gcolarizare
aprobate anual prin Hotirdre de Guvern.
(4) Numirul total al candidatilor declarali admigi, atdt pe locuri subvenlionate de la bugetul
de stat, cat gi pe locurile cu taxd, nu poate depigi cifra de gcolarizare aprobate de ARACIS
pentru fiecare program de studii de licenfi, respectiv pentru fiecare domeniu de studii
universitare de masterat.
Art. 4. Conform ofertei educafionale a universitdlii, in funclie de ciclurile de studii universitare,
candidalii pot opta pentru urmdtoarele forme de organizare a programelor de studii:
a) invifimint cu frecvenfi (lF) - pentru studiile de licenld (ciclul l), master (ciclul ll) gi
doctorat (ciclul lll);
b) invifimdnt cu frecvenli reduse (lFR) - pentru studiile de licenli (ciclul l) 9i master
(ciclul ll);
c) invi$imint la distanfi (lD) - doar pentru studiile de licenli (ciclul l).
Art. 5.
(1)Admiterea la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se realizeazi, pentru fiecare ciclu
de studii universitare (pentru toate tipurile de locuri gi formele de organizare a programelor
de studii), cu respectarea legislaliei in vigoare , in baza prezentului regulament, completat cu
prevederile criteriilor specifice / metodologiilor de admitere ale facultSlilor componente gi
gcolii doctorale (dupi caz).
(2) Consiliile facultifilor vor elabora criterii specifice / metodologii proprii privind
organizarea 9i desfigurarea admiterii la ciclurile de studii universitare de Iicen{i 9i
master, pentru toate formele de organizare a programelor de studii, in funclie de specificul
fiecdrei facultdli, in conformitate cu prezentul regulament 9i cu legislalia in vigoare, criterii /
metodologii care vor fi aprobate de Consiliul de Administralie al "UniversitSlii Lucian Blaga"
din Sibiu.

Pentru prevederile legate de admiterea la programele de invilimAnt cu frecvenli
redusi gi Ia distanfi facultalile se vor consulta gi vor colabora cu Departamentul pentru
lnvilimint la Distanli 9i Frecvenfi Redusi din cadrul universitdlii.

(3) Admiterea in ciclul de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza verificdrii
cunogtinlelor specifice domeniului de studiu prin probe scrise gi/sau orale pe baza unei
bibliografii cuprinzdnd lucrdri de specialitate. Stabilirea tematicii, bibliografiei, modului de
calcul al mediei finale precum gi anunlarea acestora sunt de competenta fiecireifacultili.
(4) Pentru studiile universitare de doctorat, $coala Doctorali va elabora o metodologie
de admitere, pe baza prezentului regulament 9i a legislaliei in vigoare, metodologie care
va fi aprobatd de Consiliul de Administralie al "Universitdlii Lucian Blaga" din Sibiu.
(5) Toate criteriile specifice / metodologiile de admitere menlionate anterior (in art. 5) nu
pot confine prevederi contradictorii acestuia. Acestea vor fi fdcute publice prin afigare la
sediile 9i pe site-urile web ale facultSlilor, gcolii doctorale.
(6) Inscrierea la concursul de admitere se face personal de citre candidat, pe baza c5(ii
de identitate / pagaportului sau de citre o alti persoand, in numele candidatului, pe bazd de
procuri notariald.
(7) Criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii, anterior menlionate (in art. 5), se
vor face publice si vor conline, in mod obligatoriu, informalii referitoare !a:
a) oferta educalionald, respectiv programele de studii gi locurile disponibile pentru toate
formele de organizare a acestora, conform cifrelor de gcolarizare propuse gi/sau
aprobate;
b) calendarul concursului de admitere, pentru fiecare sesiune de concurs, dupi caz;
c) proba sau probele concursului de admitere, conlinutul gi modul/modurile de desfdgurare
a acesteia/acestora (in scris, oral sau practic - dupd caz);
d) tematica 9i bibliografia aferente fiecdrei probe de concurs;
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e)

criteriul/criteriile de seleclie a candida!ilor gi criteriile pentru departajarea candidalilor
plasati pe ultimul loc, cu aceeasi medie (a se vedea art. 6 al. 7 din prezentul regulament);
0 facilitilile sau condiliile speciale referitoare la admiterea candidalilor la concursul de
admitere (pentru candidalii cu performanle deosebite, candidalii de diverse etnii,
candida!ii strdini etc.);
g) documentele necesare pentru inscrierea candidalilor la concursulde admitere (con!inutul
dosarului de concurs),
h) taxele de inscriere la concursul de admitere;
i) procedura/procedurile de stabilire a subiectelor pentru probele de concurs, a baremelor
sau grilelor de corectare si modalitdlile de evaluare/reevaluare a probelor de concurs;
i) comunicarea rezultatelor concursului de admitere (pe probe, provizorii, finale);
k) conditiile in care se depun contestalii 9i modulde rezolvare a acestora;
r)
modalitdlile de confirmare a locurilor ocupate prin concurs, de renuntare la acestea sau
de retragere a dosarelor de concurs;
m) inmatricularea candidatilor declara{i admigi, la studiile pentru care au concurat.

2

Organizarea concursului de admitere

Art. 6.

(1)

Concursul de admitere poate consta in:

a) sustinerea unei/unor probe de concurs, pe baza cdreia/cirora sunt evaluati

si

clasificali candidalii;

concurs pe baze de dosare, la care aprecierea candidalilor se face pe baza notelor
inregistrate in documentele depuse in dosarele de concurs ale acestora;
c) evaluarea mixti a candidafilor, lu6nd in considerare atdt notele oblinute la suslinerea
probei/probelor de concurs c6t gi cele inregistrate in documentele depuse la dosarul de
concurs.
(2) in cazurile a) 9i c), pentru testarea cunogtinfelor 9i a capacitifilor cognitive ale
candidafilor, probele de concurs pot fi scrise sau/gi orale. [n unele situalii se admit 9i
probe practice notate. La aceste probe evaluarea candidalilor se face cu note de Ia 1 la
10, putAndu-se acorda note intregi sau note cu maximum 2 (doui) zecimale sau cu
b)

calificativ Admis/Respins. Dacd se realizeazd evaluarea pe bazi de punctaje,
punctajele oblinute de candidali se vor transforma obligatoriu in note, pe baza unui
sistem de transformare clar, anunlat candidalilor in prealabil.

(3) Daci este cazul, pentru testarea capacitifilor artistice sau sportive ale candidafitor,

(4)

(5)
(6)

concursul de admitere va conline in mod obligatoriu 9i o probi practici eliminatorie
(eventual mai multe). Probele eliminatorii se suslin anterior celorlalte probe de
concurs gi aprecierea candidafilor se face doar cu calificativele admis sau respins.
Unele probe practice, cu exceplia celor considerate eliminatorii, pot fi notate 9i luate in
considerare la clasificarea candidalilor.
in cazurile b) gi c), anterior prezentate, aprecierea candidalilor se poate face, dupi caz,
doar pe baza mediei generale gi/sau a notelor obfinute de acegtia !a examenele de
bacalaureat, Iicenli, respectiv disertalie. [n cazul calificativelor oblinute de cdtre candidali
la studiile efectuate in alte !5ri, dacd documentele de absolvire au fost recunoscute s,i
echivalate conform legii (a se vedea art. 21 al. 2 din prezentul regulament), notele sau
punctele vor fi transformate in note ale sistemului de notare din RomAnia, conform
reglementirilor legale in vigoare.
Nu pot fi Iuate in calcul mediile sau notele oblinute de candidafi in anii de studii.
Media minimi de admitere in invi[imintu! superior este 5 (cinci)in cazul studiilor de
Iicen[5, 6 (gase) in cazu! studiilor de master 9i 7 (gapte) in cazu! studiilor doctorale
sau un numir minim de puncte echivalent. Este obligatoriu ca notele oblinute la probele
examenului/concursului de admitere sd fie mai mari sau cel pulin egale cu 5 (cinci), pentru
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(7)

ca un candidat sd poatd fi declarat admis. in caz contrar, chiar daci media este mai mare
decdt media minimd de admitere, acesta va fi declarat respins. Facultilile pot impune, in
elaborarea criteriilor specifice de seleclie, plafoane mai mari de medii sub care candidalii
si nu poati fi declarali admigi.
Admiterea candidalilor in invildm6ntul superior se face in ordinea descrescitoare a

mediilor generale obfinute Ia concursul de admitere, in limita Iocurilor disponibile.
Pentru departajarea candidafilor plasali pe ultimul Ioc, cu aceeagi medie, se vor aplica
criteriile special previzute in acest scop in criteriile specifice / metodologiile de admitere
ale facultdlilor (vor fi prevdzute minimum doud criterii de departajare, astfel incAt sd nu se

(B)

(9)

(10)

(1

1)

(12)

(13)

(1a)

(15)

(16)

depdgeascd numdrul locurilor alocate).

Durata probelor de concurs scrise este de maximum trei ore.
Conform legii, condiliile de admitere, inclusiv cifrele de gcolarizare (numirul de locuri)
pentru fiecare program de studii la care se organizeazd concurs de admitere, se fac
publice in fiecare an de citre universitate, cu cel pufin 6 Iuni inainte de suslinerea
concursului de admitere.
Concursu! pentru admitere la toate formele de invdldmdnt ale studiilor universitare se
poate organiza in una sau doui sesiuni, inainte de inceperea anului universitar 20202021. A doua sesiune a concursului nu se mai desfdgoari dacd la prima sesiune se ocupd
toate locurile scoase la concurs. Daci a doua sesiune are loc, candidalii vor candida doar
pe locurile rimase libere dupd incheierea primei sesiuni a concursului de admitere.
Perioadele sesiunilor de admitere, formele 9i probele de concurs se stabilesc prin
criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii ale facultililor 9i se fac publice,
conform prevederilor legale in vigoare, prin afigare la sediile facultililor 9i prin publicare pe
paginile web proprii.
La concursul de admitere pot participa cetilenii romdni 9i striini, care indeplinesc
condiliile previzute de lege 9i de metodologiile specifice elaborate de Ministerul Educaliei
Nalionale, precum gi de prevederile prezentului regulament si ale criteriilor specifice /
metodologiilor de admitere ale facultdlilor universitdlii. Astfel, pot participa cetdleni ai
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apa(inAnd Spaliului Economic European
qi ai Confederaliei Elvetiene cu diplome de bacalaureat oblinute in statele mentionate,
recunoscute de institutiile de invdldm6nt superior, conform unei liste gi metodologii
aprobate prin ordin al Ministrului Educatiei Nalionale.
Absolventii studiilor efectuate in striindtate care nu se regdsesc in categoriile prevdzute la
alin. (12) pot participa la admiterea in ciclulde studii universitare de licenti, in baza diplomei
de bacalaureat recunoscute in conformitate cu metodologiile elaborate de cdtre directiile de
specialitate din cadrul Ministerului Educaliei Nalionale. Fiecare candidat va avea obligalia
de a prezenta la inscrierea la concurs atestatu! de recunoagtere a studiilor.
in aceeagi sesiune, candidalii se pot inscrie gi pot concura pentru admiterea Ia mai
multe programe de studii, la aceeagi facultate sau la facultdli diferite (inclusiv la
universitdli diferite). Daci vor fi admigi la mai multe programe de studii, candidalii vor
putea alege si studieze simultan Ia cel mult doui programe de studii (indiferent de
institulia de invdldmAnt superior care le oferd), dintre care numai pentru un program de
studii pot beneficia de gratuitate (loc fdrd taxd), conform legii.
O persoand poate beneficia de finanlare de la buget (loc firi taxd) pentru un singur
program de licenfi, un singur program de master 9i un singur program de doctorat.
Costurile aferente depdgirii duratelor invdldmdntului gratuit, prevdzute de lege pentru
fiecare program de studii universitare, se suportd de cdtre studenli.
Admiterea la studii universitare de !icenfi poate fi suslinutd in limba romdni sau in
Iimbile minoritifilor nalionale, la programele de studii care funclioneazi in limba
minoritdlii nafionale, dacd disciplinele de concurs au fost studiate in liceu in limbile
respective. Pentru programele universitare gcolarizate in limba romdni, la solicitarea scrisi
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a candidatului, concursul de admitere se poate sustine gi in limba materne a acestuia, cu
respectarea autonomiei universitare.
(17) Pentru studiile universitare organizate intr-o limbd strdind, admiterea va fi suslinutd in
limba striini de predare a programului respectiv de studii.
(18) Pentru studiile universitare organizate intr-o limbi striind, alta decAt cea a minoritSlilor
nalionale, la admitere se va organiza obligatoriu o probi de competenli lingvistici,
eliminatorie, evaluatd cu calificativele admis sau respins. La aceastd probe, Comisiile de
admitere pe facult6!i, pot recunoagte certificatele/atestatele lingvistice prezentate in Anexi
2 a prezenlului Regulament.
(19) DobAndesc statutu! de student (student-doctorand sau cursant, dupi caz) numai acele
persoane care au fost declarate admise pe listele cu rezultatele finale ale concursului de
admitere gi care au urmat procedura de inmatriculare.
(20) Candidafilor declarafi respingi, celor eliminali sau celor care renunli Ia concurs sau
Ia locul oblinut prin concurs Ii se restituie necondilionat dosarele de concurs,
conform legii, fird perceperea vreunei taxe, in cel mult doud zile lucrdtoare de la
depunerea cererii de restituire.

Att.7.
(1) Pentru coordonarea activitdlilor privind pregdtirea, organizarea gi desfdgurarea concursului
de admitere, cu cel pulin 90 de zile inainte de inceperea acestuia se constituie Gomisia
CentralS de Admitere la universitate.
(2) Rectorul numegte secretarul Comisiei Centrale de Admitere (GCA) din r6ndul cadrelor
didactice cu experien!5 gi il propune spre validare Senatului universitdlii.
(3) in componenla Comisiei Centrale de Admitere intrd membriai Consiliului de administralie
al universitdlii, secretarul Comisiei Centrale de Admitere, alte cadre didactice gi personal
didactic auxiliar gi nedidactic direct implicat in concursul de admitere. Componenla Comisiei
Centrale de Admitere gi atribuliile acesteia se stabilesc prin decizia rectorului si se valideazd
de cdtre Senatul universitdlii. Rectorul este pregedintele Comisiei Gentrale de Admitere.

Art.8.
(1) Cu cel pulin 60 de zile inaintea de inceperea concursului de admitere se constituie Gomisiile
de admitere ale facultifilor, in componenla cirora vor intra decanii, prodecanii, secretarii
Comisiilor de admitere ale facultililor, cadrele didactice gi personalul didactic auxiliar 9i
nedidactic direct implicat in concursul de admitere. Decanii (sau prodecanii desemnali) sunt
pregedinlii Comisiilor de admitere ale facultdlilor. Acegtia propun secretarii, componenlii
Comisiilor de admitere ale facultdlilor gi atribuliile acestora, care se supun aprobdrii
Consiliilor facultdlilor 9i validdrii Comisiei Centrale de Admitere.

(2) Comisiile de admitere ale facultililor sunt subordonate Comisiei Centrale de Admitere.
(3) Comisiile de admitere ale facultililor poarti intreaga rispundere pentru organizarea
9i desfigurarea concursului de admitere (la toate programele de studii oferite de
facultate), respectarea legalitdlii gi asigurarea securitdlii subiectelor gi lucrdrilor, in toate
etapele desf5guririi concursului.
Art. 9.
(1) Comisia Centrali de Admitere poate adopta hotirdri/decizii privind buna desfisurare
a organizirii 9i desfiguririi concursului de admitere. HotdrArile/deciziile pot completa, in
caz de necesitate, prevederile prezentului regulament sau pot aduce completiri sau
modificdri in funclie de eventualele prevederi legale care survin. De asemenea, hotirdrile
pot viza rezolvarea unor situalii deosebite sau neprevdzute (de exemplu inscrierea unui
numir foarte mic de candidali la un program de studii sau redistribuirea unor locuri neocupate
sau cu destinalie speciald).

(2) Pentru operativitate, hotdririle Comisiei Centrale de Admitere vor fi aprobate, in regim
de urgenti, de Consiliul de administratie a! universititii qi vor fi ulterior validate de
Senatul universititii.
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(3) Hotardrile Comisiei Centrale de Admitere se fac publice. Prevederile acestora vor fi puse in
practice de Comisiile de admitere ale facultdlilor gi vor fi urmate de toli candidalii la admitere.

Art. 10.
Din momentulconstituirii lor, Comisia

Centrali de Admitere 9i Comisiile de admitere ale

facultililor vor prelua toate sarcinile privind pregetirea, organizarea, indrumarea 9i
controlul concursului de admitere, asigurAnd coordonarea activitd!ii persoanelor
implicate in desfdgurarea acestor actiuni.

Art. 11.
(1) Cu 45 de zile inaintea concursului, Comisiile de admitere ale facultSlilor vor inainta Comisiei
Centrale de Admitere propunerile pentru personalul didactic 9i nedidactic implicat in
concursul de admitere gi lista consumabilelor gi a celorlalte elemente de logisticd necesare.
(2) Persoanele implicate in concursul de admitere urmeazi sd participe la: elaborarea
subiectelor probelor orale gi scrise (eventual practice); evaluarea/reevaluarea lucrdrilor
scrise, a probelor orale gi a celor practice, dupd caz; inscrierea candidalilor; procesarea
datelor; supravegherea sdlilor sau desfigurarea altor activitSli conexe concursului de
admitere; preluarea gi rezolvarea contestaliilor; intocmirea listelor cu rezultatele concursului
de admitere gi comunicarea acestora.

4rt.12.
(1) Pe parcursul desfigurdrii concursului de admitere, Comisiilor de admitere ale facultililor li se
vor asigura sedii cu dotiri adecvate. De asemenea, acestea vor beneficia de spalii potrivite
pentru realizarea inscrierii candidalilor la examen gi desfigurdrii probelor de concurs.
(2) Sediile comisiilor trebuie sd fie propice intocmirii, multiplicdrii, preludrii, pdstrdrii gi difuzirii
subiectelor stabilite, pdstrdrii gi evaludrii lucririlor scrise ale candidalilor, in condilii de deplind
securitate. Acestea trebuie sd fie suficient de spalioase deoarece persoanele antrenate in
l.tnele acliuni nu vor putea pdrisi sediile comisiilor in timpul desfigurdrii acestora.
(3) ln sediul Comisiilor de admitere (precum 9i tn celelalte spafii in care se desfigoari
activitili Iegate de concursul de admitere) este INTERZIS accesul persoanelor care nu
au atribu$ii tn desfigurarea concursului de admitere si nu posedi legitimalii speciale
emise de Ministerul Educaliei Nalionale, pregedintele Comisiei Centrale de Admitere sau
pregedinlii Comisiilor de admitere ale facultdlilor.

(a) Se interzice cu desdvdrgire folosirea telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicalie
in sdlile in care se elaboreazd subiectele, in silile de concurs Si in silile de
eval ua relreeval ua re a ucririlor cand idali lor.
Art. 13.
(1) Membrii Comisiei Centrale de Admitere si membrii Gomisiilor de admitere ale
facultililor pot fi inlocuifi de pregedinlii comisiilor respective, in urmdtoarele situalii:
a) c6nd au printre candidalii la concursul de admitere so!i, solii, afini sau rude pdni la gradul
al lll-lea, inclusiv;
I

p)

cdnd devin indisponibili din motive de sdndtate sau din alte motive obiective.

(2) lnlocuirile vor fi consemnate in hotiriri ale Comisiei Centrale de Admitere, adoptate,
aprobate gi validate in conformitate cu prevederile art.9.
Att.14.
(1) Pregedintele Comisiei Centrale de Admitere, secondat de secretarul Comisiei Centrale de
Admitere, va realiza instruirea membrilor Comisiei Centrale precum 9i a pregedinfilor 9i
secretarilor Comisiilor de admitere ale faculti$ilor cu privire la atribuliile lor in organizarea
,si

desfdgurarea concursului de admitere.

(2) lnainte de inceperea concursului, pregedinlii 9i secretarii Comisiilor de admitere ale
facultililor vor realiza instruirea persoanelor care vor fi implicate in organizarea 9i
desfigurarea concursului de admitere, precizAndu-le in mod clar gi concis atribuliile care
le revin. La finalul instruirii se vor ?ntocmi procese verbale semnate de participanli.
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Art. 15.
(1) După încheierea înscrierii candidaților la concursul de admitere, în funcție de numărul
acestora, de numărul și diversitatea disciplinelor aferente probelor de concurs, Comisia
Centrală de Admitere stabilește, pe baza propunerilor înaintate de facultăți (conform art.
11), prin tragere la sorți, următoarele:
a) lista nominală a personalului didactic care urmează a participa la elaborarea
subiectelor;
b) lista nominală a personalului didactic care va fi antrenat în acțiuni de examinare
orală a candidaților, de evaluare a lucrărilor scrise (cu excepția testelor de tip grilă),
de evaluare a probelor practice sau de competență lingvistică (după caz) și de
rezolvare a contestațiilor depuse de candidați.
(2) Listele anterior menționate sunt organizate pe facultăți, pentru toate probele de
concurs aferente. Fiecare listă va conține și persoane de rezervă, care vor fi utilizate în
caz de necesitate.
(3) Pentru probele de concurs care constau în teste tip grilă, Comisiile de admitere ale
facultăților numesc cadrele didactice care vor corecta lucrările candidaților.
Art. 16.
(1) Repartizarea cadrelor didactice și a celorlalte persoane, pentru alte activități decât
cele menționate în art. 15, se face de către președinții sau secretarii Comisiilor de
admitere ale facultăților.
(2) Pe toată durata desfășurării activităților concursului de admitere, întregul personal didactic
și auxiliar desemnat pentru aceasta se va afla la dispoziția Comisiilor de admitere ale
facultăților, pentru a putea fi convocat și mobilizat în mod operativ.
(3) Cei care nu răspund convocării Comisiilor de admitere ale facultăților vor fi considerați
absenți nemotivați și vor fi sancționați corespunzător legii și regulamentelor interne ale
universității.
Art. 17.
(1) Cadrele didactice și alte persoane care se abat de la respectarea prevederilor
criteriilor/metodologiilor de admitere, a prevederilor legale și a atribuțiilor primite sau care
prin activitatea lor prejudiciază buna organizare și desfășurare a concursului, securitatea
deplină a subiectelor și lucrărilor, aprecierea obiectivă a candidaților ori evaluarea și
înregistrarea corectă a rezultatelor concursului, vor fi sancționate disciplinar, conform
legii, regulamentelor și Cartei universității.
(2) În cazul constatării unor abateri, președintele Comisiei Centrale de Admitere sau președinții
Comisiilor de admitere ale facultăților dispun încetarea imediată a atribuțiilor persoanelor
vinovate și înlocuirea lor.
Art. 18.
(1) La Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, concursul de admitere pentru studiile
universitare de licență și master, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență,
frecvență redusă și învățământ la distanță) și tipurile de finanțare (fără taxă și cu taxă), se
organizează în perioada iulie - septembrie 2020, conform ofertei educaționale.
(2) Pentru studiile de doctorat admiterea se organizează în septembrie 2020.
(3) În cazul studiilor postuniversitare (postdoctorale și de formare și dezvoltare profesională
continuă) admiterea se realizează în sesiune deschisă. În acest caz oferta educațională
și calendarul admiterii se vor face publice (prin afișare la sediul universității și pagina web a
acesteia) cu cel puțin o lună înainte de susținerea concursului de admitere.
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3
3.

Desfigurarea concursului de admitere
lnscrierea candidatilor

1.

Art.

19.

(1) inscrierea candidafilorla concursu! de admitere pentru ciclurile de studii universitare de
licenli 9i de master, la toate formele de invdldmdnt, se face (pentru fiecare sesiune a
concursului, dacd este cazul) intr-o perioadi de minimum 6 zile in sesiunea de vard 9i de
minimum 4 zile [n sesiunea de toamni, Ia sediile Comisiilor de admitere ale fiecirei
facultili. inscrierea candidalilor din categoria "romAni de pretutindeni" se poate face si
online, in condiliile prevdzute b art.24 din prezentul regulament. Daci este cazul, facultdlile
pot organiza Subcomisii de admitere in alte localitili in care desfdgoard diferite programe de
studii, de orice fel.
(2) in cazul studiilor doctorale, perioada minimi de inscriere este tot de 6 zile, insd inscrierea
candidalilor se va face la sediul Biroului doctorate al universitilii.
(3) ln metodologia de admitere proprie, $coala doctorali stabilegte cu exactitate
perioadele de inscriere, pentru fiecare sesiune a concursului de admitere.
(4) Comisiile de admitere ale facultililor vor stabili programe orare zilnice pentru fiecare
perioadi de inscriere stabiliti.
(5) Perioadele 9i programele orare stabilite pentru inscrierea la concursul de admitere pot fi
modificate doar in condifiile prevdzute de art. 8 al prezentului regulament.

Art.20.
(1) Pentru tnscrierea Ia concursul de admitere, candidalii trebuie si fie:
a) absolvenli de liceu cu diplomi de bacalaureat sau diplomi echivalenti cu aceasta
- pentru studiile universitare de Iicenfd;
absolvenfi ai ciclului de studii universitare de licenli (ai studiilor universitare de lungd
durati organizate conform LegiiinvSldmAntului nr.8411995, republicati, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, ai ciclului de studii universitare de licenld organizate conform
Legii nr. 28812004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificdrile gicompletdrile
ulterioare), cu diplomi de licenfi (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplomd
echivalenti - pentru studiile universitare de master;
c) absolvenlicu diplomi de licenti sau echivalenti ai studiilor universitare de lungi duratd
organizate conform Legii nr. 84/1995, republicat6, cu modificdrile gi completirile
ulterioare, respectiv absolvenli ai ciclului de studii universitare de master, cu diplomi
de master sau echivalentd - pentru studiile universitare de doctorat;
d) absolvenfi cu diplomi de doctor in gtiinle sau diplomi echivalenti, oblinuti cu cel
mult 5 ani inainte de inceperea programului de studii - pentru studii postdoctorale;
e) absolvenfi care au cel pufin studii universitare cu diplomi de licenf5 (respectiv de
inginer sau urbanist) sau echivalentd - pentru admiterea la studii postuniversitare de
formare gi dezvoltare profesionald continui.
(2) in toate cazurile gi pentru toate tipurile de studii, diplomele echivalente obfinute in
striinitate trebuie si fie recunoscute, ca atare (bacalaureat, licen!5, master sau doctorat),
de citre Centrul Nafiona! de Recunoagtere 9i Echivalare a Diplomelor (CNRED) din
cadrul Ministerului Educaliei Nalionale(http://www.cnred.edu.rol). Diplomele de doctor gi
titlurile de doctor obliute in una din [irile Uniunii Europene (UE), ale Spaliului Economic
European (SEE) gi ale Confederaliei Elveliene se pot recunoaste de catre ULBS conform
procedurii proprii gi sunt valabile doar pentru admiterea la studii in cadrul ULBS.
(3) Absolvenlii anului in curs pot prezenta la inscriere, in loc de diplome, adeverinle
eliberate de instituliile absolvite (licee sau facultili, dupd caz), tn care sunt precizate
probele de examen, notele obtinute la probele de examen 9i mediile generale oblinute
la examenul de finalizare a studiilor absolvite (bacalaureat, licenld, master sau doctorat,

b)

dupi caz).
11
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Art. 21.
(1) În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, diploma de licență a absolvenților
învățământului superior de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri de
studii Bologna (școlarizați pe baza fostei legi a învățământului - Legea nr. 84/1995), este
echivalentă cu diploma de studii de master în specialitate, obținută de absolvenții
școlarizați în sistemul Bologna (conform Legii nr. 288/2004, referitoare la organizarea
studiilor universitare pe cele 3 cicluri de studii universitare: licență, master și doctorat).
(2) Candidații care au urmat studiile în regim subvenționat de la bugetul de stat pe întreaga durată
de școlarizare, la programe de studii din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri de studii
Bologna și care dețin diplome în conformitate cu aliniatul anterior, se pot înscrie, pe baza
acestora, fie la concursul de admitere pentru studii de master - numai pe locuri cu taxă, fie
direct la admiterea pentru studii de doctorat - pentru locuri fără sau cu taxă.
(3) Candidații la programele de studii universitare de licență care au urmat parțial studiile în regim
subvenționat de la bugetul de stat, (respectiv un număr de ani mai mic decât durata normală
de studii aferentă specializării absolvite), la programe de studii din perioada anterioară aplicării
celor 3 cicluri de studii Bologna și care dețin diplome în conformitate cu aliniatul 1, vor putea fi
înscriși pe locuri fără taxă, pe baza acestor diplome și a unei adeverințe din care să rezulte
numărul de ani în care au beneficiat de subvenție. Numărul anilor de studii în care mai pot
beneficia de subvenție se calculează ca diferență între durata normală de studii aferentă
specializării din sistemul Bologna și numărul anilor efectuați în regim fără taxă până în
momentul înscrierii la examenul/concursul de admitere din anul 2020.
(4) Absolvenții învățământului universitar de scurtă durată (absolvenții de colegii universitare,
după Legea nr. 84/1995) pot continua studiile în învățământul universitar de lungă durată
actual (sistem Bologna), în cadrul domeniului studiat inițial sau apropiat acestuia, în regim de
completare de studii. Aceștia vor fi admiși prin concurs, în aceleași condiții cu ceilalți
candidați, pe liste separate, pe locuri subvenționate sau cu taxă, în funcție de regimul de studii
urmat anterior, fără a se depăși capacitatea de școlarizare. Pentru aceștia facultățile vor
echivala examenele promovate anterior și vor stabili eventualele examene de diferență
(conform Regulamentului privind activitatea didactică). La fel se admit, în an superior,
candidații care au întrerupt / abandonat, din diverse motive, studiile de licența sau master
în sistem Bologna.
(5) La admitere pot candida cetățenii români și, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru
aceștia, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, cetățenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene.
(6) Admiterea pentru candidații de origine etnică română din Republica Moldova, Republica
Albania, Republica Bulgaria, Fosta Republică lugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia,
Republica Croația, Republica Ucraina, Republica Ungară sau diaspora se efectuează în
conformitate cu Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din
România, elaborată de Ministerul Educației Naționale și valabilă pentru anul școlar/universitar
2020-2021.
(7) În cazul candidaților din Republica Moldova, indiferent de ciclul de studii la care dau
admitere (licență sau master), aceștia trebuie să facă dovada cetățeniei moldovenești, în cazul
în care candidează, în condițiile legii, pe locurile special alocate pentru aceștia de ministerul
de resort. În cazul dublei cetățenii, română și moldovenească, candidații vor opta pentru
una dintre cetățeniile cu care vor să participe la concurs și această opțiune nu poate fi
schimbată pe parcursul admiterii pentru anul universitar 2020-2021. Participarea la concursul
de admitere se va face în condițiile specifice opțiunii exprimate. La fel vor proceda și ceilalți
candidați aflați în situații similare.
(8) Candidații de etnie rromă pot candida pentru ocuparea locurilor bugetate rezervate acestora,
conform dispozițiilor ministerului de resort. Candidații care optează pentru locurile rezervate
12
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etniei rrome, vor aduce la inscriere o recomandare eliberatd de cdtre o organizalie legald a
rromilor (semnati 9i gtampilatd) sau alte documente legale (de la evidenla populaliei, de
exemplu), care atesti apartenenla lor la aceastd etnie. in cazul in care un candidat de etnie
rromd opteazd si candideze pe un loc rezervat acestei etni, el NU mai poate sd opteze gi
pentru un altfel de loc subvenlionat de statul romdn.
(9) in condiliile legii, locurile rezervate de minister pentru romAnii de pretutindeni, candidatii
din Republica Moldova sau cetifenii de etnie rromi se vor aloca facultdlilor de cdtre
rectorat, prin Consiliul de administralie gi/sau Comisia Centrald de Admitere, putAnd fi
redistribuite conform solicitdrii candidalilor, in perioada/perioadele de inscriere.
(10) La admitere pot participa gi cetifenii striini din state te(e Uniunii Europene (UE), care
se pot inscrie pentru a studia pe cont propriu valutar (cu taxd in valutd), in conformitate cu
prevederile Metodologiei pentru primirea la studii 9i gcolarizarea cetilenilor striini din
state terle UE in invdfimAntul de stat 9i particular acreditat din Rominia, elaborati de
Ministerul Educaliei Nalionale 9i valabili pentru anul gcolar/universitar 2020-2021.
(11) Pot participa la admitere gi candidafii din lirile cu care Rom6nia a incheiat acorduri
bilaterale privind invildmdntul, in condiliile prevdzute de respectivele acorduri.
(12) Recunoagterea studiilor efectuate de citre candidali in afara Romdniei se va realiza in
conformitate cu prevederile art.6 a1.12 9i al. 13 din prezentul regulament.
(13) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in Iimba romdni, cetifenii
striini au obligalia si prezinte un certificat de competenfi lingvistici pentru Iimba
romini eliberat de citre institulii abilitate de Ministerului Educaliei Nalionale.
Art.22.
(1)Pentru inscrierea la concursul de admitere, solicitanlii vor intocmi dosare de concurs
conlinAnd acele documente personale specificate in criteriile specifice / metodologiile
de admitere ale facultifilor pentru care opteazd sau care sunt previzute de lege sau de
metodologiile elaborate de minister pentru situalii speciale (cele precizate in art.22 al. 2 9i
al. 6).
(2) Dosarul de concurs este un dosar plic in care se pun, dupi caz, urmdtoarele documente:
a) pentru studiile universitare de licenfi: figa de inscriere (pe care candidatul o preia
de la Comisia de admitere a facultdlii, o completeazi cu opliunea/opliunile de concurs gi
informaliile personale necesare si o semneazd); fotocopie a certificatului de nagtere;
fotocopie dupi actul de identitate; adeverinfi medicala (de la cabinetele medicale
sau de medicii de familie) in care se va preciza cd solicitanlii sunt ap[i medical pentru
programele de studii la care aspiri; 3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (ldlime x
inillime); diplomi de bacalaureat sau diplomd echivalenti cu aceasta (eventual
adeverinf5 echivalenti - conform art.20 a!.3, din prezentul regulament), in original /

copie legalizati (la notar) / copie certificati "Conform cu originalul" de citre
persoanele care au atribulii desemnate in acest sens, din cadrul comisiilor de
admitere de la nivelul facultifilor; chitanli care dovedegte achitarea taxei de
inscriere Ia concursul de admitere (cu exceplia persoanelor scutite de aceasti taxd,
conform art. 24 a!. 2 9i al. 3); alte documente solicitate, dupd caz, conform legii,
criteriilor / metodologiilor de admitere aplicabile: adeverinle care justificd scutirea de la
plata taxei de admitere, care aratd calitatea de student gi situafia gcolari a unor solicitanli
etc.; declaralii pe proprie rdspundere cu privire la studiile urmate gi la regimul de finanlare
a acestora, legitimalii de concurs de la admiterea la alte facultdli, fotocopii ale unor
documente necesare (de exemplu certificate de cdsdtorie sau hotdr6ri judecStoregti
privind schimbarea numelui); documente justificative pentru solicitanlii aflali in cazuri
speciale etc.;

b) in cazul studiilor universitare de master: aceleagi documente ca pentru studiile
universitare de licenli (inclusiv alte documente, in funclie de situalie) la care se
adaugd diplomd de Iicenfi (respectiv de inginer sau urbanist) sau echivalenti
(eventual adeverinli echivalenti - conform art. 20 al. 3, din prezentul regulament);
13
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c)

pentru studiile universitare de doctorat: aceleagi documente ca pentru studiile
universitare de master (inclusiv alte documente, in funclie de situalie si de prevederile
metodologiei de admitere la gcoala doctorali a universitdlii), la care se adauge diploma
de master sau diploma echivalenti (eventual adeverinfi echivalenti - conform art.
20 al. 3, din prezentul regulament); fotocopii pentru foile matricole ale studiilor
universitare efectuate, curriculum vitae, Iista cu titlurile !ucririlor gtiinfifice
elaborate 9i publicate, certificat de competenf5 lingvistici 9i alte documente (in

funclie de situa{ie);

d) in cazul studiilor postdoctorale: aceleagi documente ca pentru studiile universitare
de doctorat (inclusiv alte documente, in funclie de situalie gi de prevederile
metodologiei de admitere la gcoala doctorald a universitSlii), la care se adaugd diploma
de doctor sau diploma echivalentd (eventual adeverinli echivalentd, conform art.20
al. 3, din prezentul regulament);
e) pentru studiile postuniversitare de formare 9i dezvoltare profesionald continui:
aceleagi documente ca pentru studiile universitare de licen{i (inclusiv alte documente,
in funclie de situalie gi de tipul programului de studii), la care se adaugi fotocopii
legalizate dupi diploma de master gi/sau de doctor (sau adeverinfe echivalente, in
original), dacd este cazul.
(3) Pentru a facilita intocmirea dosarelor de concurs ale candidalilor, in Anexa 7 este prezentat
tabelul sinoptic cu documentele necesare la inscriere, in funclie de tipul de studii pentru
care opteazd candidatul.
(4) Documentele din dosarele de concurs ale candidalilor 9i cele utilizate la inmatricularea
candidalilor declarali admigi trebuie si cuprindd, pentru fiecare candidat, informaliile
necesare gestionirii corespunzitoare a concursului de admitere 9i inmatriculirii
studenfilor ln Registrul matricol unic (a se vedea anexele OMECTS nr. 331312012).
(5) La inscriere, dosarele de concurs intocmite de candidali vor fi verificate de persoanele
desemnate in acest scop de citre Comisiile de admitere ale facultdfilor, care

efectueazi inscrierea candidalilor 9i elibereazi Iegitimaliile de concurs doar daci
dosarele analizate confin toate documentele necesare. Candidalii verificd legitimaliile de

concurs gi le preiau numai dacd sunt corect ?ntocmite.

(6) Candidalii vor fi rugafi si completeze chestionarele elaborate de Biroul de marketing
9i relafii publice (din cadrul Direcliei de Comunicalii gi Marketing a Universitalii). Comisiile
de admitere vor colecta chestionarele pe tipuri de studii gi le vor preda (la sfArgitul admiterii,
cu procese-verbale adecvate) Biroului de marketing gi relalii publice, in vederea realizirii
studiului privind caracteristicile candidalilor la admiterea in anul universitar 20202021.
(7) Pentru fiecare domeniu de studii sau program de studii, candidalii care nu indeplinesc
criteriile de stabilire a mediei de admitere nu pot fi inscrigi Ia concursul de admitere.
(B) Dosarele de concurs rimdn la comisia de admitere la care s-a fdcut inscrierea, care le
va pistra in condilii de securitate (in dulapuri metalice, de exemplu) pe toat6 perioada
desfSguririi concursului de admitere. Candida[ii primesc 9i pdstreazi (pe lAnga legitimaliile
de concurs - conform art.24 al. 5) doar duplicatul/copia figei de inscriere.
(9) Dupa terminarea perioadei de inscriere opfiunile candidafilor, ordinea acestora sau
alte informatii confinute de figele de inscriere nu mai pot fi modificate.
Art.23.
(1) Taxele deinscriere la concursul de admitere, precum gitaxele deinmatriculare gitaxele
de studii, se stabilesc anual prin hotdrdrea Consiliului de Administralie 9i a Senatului
universitdlii, pe baza propunerilor Consiliilor facultdlilor gi se fac publice. Valorile taxelor
stabilite nu pot fi modificate pe parcursul anului universitar.

(2) Conform legii, copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutili de plata taxelor
de tnscriere Ia concursurile de admitere tn invilimAntul superior.
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(3) De asemenea, la concursurile de admitere organizate la Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu se scutesc de la taxa de inscriere, pentru o singuri dati (la o singurd facultate
din cadrul ULBS daci un candidat se inscrie la doui sau mai multe facultifi) intr-o
sesiune de admitere, urmitoarele categorii de candidafi:
a) angajalii Universitilii "Lucian Blaga" din Sibiu gi copiii angajalilor care nu se incadreazd
in prevederea art.24 al.2;
b) copiii pensionarilor care au fost angaja[i ai Universitilii "Lucian Blaga" din Sibiu;

c)
d)
e)

0

copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
orfanii de ambii pdrinli;
tinerii provenili din centrele de plasament sau din plasament familial;
candidalii cu dizabilitdli dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

(4) Scutirea de la plata taxei de inscriere nu presupune 9i scutirea de la plata taxelor de
studiitn cazul ocupirii unui loc cu taxi.
(5) Dupa efectuarea inscrierii, taxele de inscriere la concursul de admitere nu se restituie
chiar dacd candidalii Tgi retrag dosarul de concurs inainte de incheierea perioadei de
inscriere

4r1.24.

(1)inscrierea candida[ilor din categoria "rom6ni de pretutindeni" la concursul de
admitere se poate face 9i online la adresa: http://admitere.ulbsibiu.ro
(2) in acest caz, solicitanliii9i vor pregiti toate documentele personale necesare intocmirii
dosarelor de concurs, cu excep{ia figelor de inscriere.
(3) Accesdnd pagina web special destinatd admiterii, candidalii vor completa pe proprie
rispundere (in baza documentelor personale), figele de inscriere online, cu toate
informaliile solicitate, inclusiv cele referitoare Ia dovezile achitirii taxelor de inscriere
!a concursul de admitere, pe numele candidalilor (cu mentionarea
programelor/domeniilor de studii 9i facultililor la care acegtia candideazd). De asemenea,
vor completa 9i chestionarul online necesar pentru realizarea studiului privind
caracteristicile candidafilor la admiterea in anul universitar 2020-2021.
(4) Dupi completarea integrald a figelor de tnscriere online acestea devin disponibile
candidalilor 9i comisiilor de admitere, sub formd de document imprimabil.
(5) Candidafii care s-au inscris online la concursul de admitere trebuie si participe la
toate probele de concurs previzute, de Ia caz la caz, pentru programele de studii Ia
care concureazd. Participarea la concurs se face pe baza actului de identitate 9i a figei
de inscriere online (care line locul legitimaliei de concurs).
(6) Candidatiiinscrigi online vor prezenta dosarele de concurs Comisiilor de admitere ale
facultdfilor la care candideazi doar in cazul in care sunt declarali admigi sau daci sunt
pe listele de agteptare, tn perioadele de confirmare a ocupirii locurilor (conform
calendarelor concursurilor de admitere la care au candidat). Dosarele vor conline toate
documentele necesare, firi excepfie. Dacd candidalii vor sd confirme locuri finanlate de
la buget (fdri taxi) dosarele vor conline originalele diplomelor de absolvire specificate de
regulamentele/metodologiile de admitere, in funclie de situalie.
(7) Dosarele de concurs intocmite de candidalii inscrigi online vor fi verificate (la
confirmarea ocupirii locurilor) de persoanele desemnate in acest scop de Comisiile de
admitere ale facultdfilor. Daci informafiile din acestea coincid cu cele declarate in fisele
de lnscriere online atunci candidalii pot confirma ocuparea locurilor pentru care au
concurat (sau pot rdmdne in asteptare). ln caz contrar, se consideri ci s-a comis fraudi
9i candidalii in cauzi vor fi eliminati din concurs.
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Art.25.
(1) Pentru respectarea prevederilor legale in vigoare privind regimul de studiiin Romdnia, pentru
candidatele gi candida{ii care gi-au schimbat numele (prin cisdtorie, infiere sau hotdrdri
judecitoregti), inscrierea la concurs se va face cu numele din certificatele de nagtere.
(2) ln scopul evitdrii unor neinlelegeri, atunci cAnd se efectueazi operalii de legitimare pe baza
actului de identitate, se impune ca dupi numele din certificatul de nagtere si fie inscris
in parantezi 9i numele din certificatul de cisitorie, de infiere sau cel stabilit prin
hotirdrijudecitoregti de schimbare a numelui (sau prenumelui, daci este cazul).
(3) Pentru deosebirea candidalilor, intre numele gi prenumele acestora se vor inscrie initialele
prenumelor pirinlilor, ale talilor sau - dupd caz - ale mamelor.
Art. 26.
(1) Candidafii la studiile universitare de !icenfi care au oblinut, in perioada studiilor liceale,
distinclii (premiile l, ll, lll, menliune) la olimpiadele gcolare internafionale recunoscute de
Ministerul Educaliei Nalionale beneficiazi de dreptul de a se inscrie, firi suslinerea
concursului de admitere, pe locuri finanfate de !a buget (fdri taxi).
(2) Candidafii care au obfinut in perioada studiilor liceale distinclii (premiile l, ll, lll sau
menliune) la olimpiadele gcolare gi/sau Ia alte concursuri nafionale desfigurate sub
egida ministerului de resort si recunoscute de cdtre acesta, pot si beneficieze de dreptul
9e a ocupa un loc subvenlionat de Ia bugetul de stat (firi taxi), firi concurs.
(3) in criteriile de admitere specifice fiecirei facultdli, se vor menfiona in mod explicit
olimpiade gcolare 9i concursurile nationale recunocute, in general sau pentru fiecare
domeniu de studii.

(4) Pentru programele de studii de licenli din domeniile artistice 9i sportive, facultilile pot
acorda (prin criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii) facilitili pentru
inscrierea 9i admiterea candidalilor care au oblinut rezultate/performanle deosebite la
concursuri sau festivaluriartistice internalionale de prestigiu, respectiv la concursuri sportive
continentale, mondiale sau olimpice.

(5) Candidalii aflali in situaliile anterior descrise se lnscriu la concurs ca 9i ceilalli candidafi,
pldtesc taxa de inscriere la concurs, depun Ia dosarul de concurs dovada distincfiilor
primite 9i precizeazi in figa de inscriere opliunea/opliunile de concurs.
(6) Comisiile de concurs ale facultitilor verifici autenticitatea dovezilor prezentate s,i,
dupd ce fac toate verificirile necesare, comunici candidafilor daci beneficiazi de
facilitatea de a fi admigi firi concurs, sau nu, dupi caz.
Art.27. Comisiile de admitere ale facultSfilor afigeazdzilnic situa(ia numerici a inscrierilor,
at6t la sediile facultdlilor 9i pe paginile web proprii c6t gi pe pagina web a universitdlii (la
secliunea destinatd admiterii). Situaliile numerice prezentate pot specifica gi numdrul
candidalilor inscrigi la doud sau mai multe facultdli.

Art. 28. La incheierea perioadei de inscriere concursul de admitere continui astfel:
a) pentru concursul pe bazi de dosare se trece la clasificarea candidalilor pe baza
criteriilor previzute pentru departajarea acestora, in criteriile specifice / metodologiile de

b)

admitere ale facultdlilor gi se pregdtesc listele iniliale cu rezultatele concursului;
pentru concursurile care presupun suslinerea unei/unor probe de concurs se trece

la planificarea 9i pregdtirea adecvatd a desfdgurdrii acesteia/acestora in functie

de

numdrul de candidati inscrisi si de resursele facultdtilor si universitdtii.
3.2. Desfigurarea probelor de concurs gi stabilirea rezultatelor

Art. 29.
(1) Probele de concurs, indiferent de tipul lor, se desfigoari pe baza prevederilor detaliat
prezentate tn criteriile specifice / metodologiile de admitere elaborate de facultifi
(respectiv de gcoala doctorald - pentru admitere la studiile doctorale), cu respectarea
tuturor celorlalte acte normative [n vigoare.
16
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(2) Privitor la modul de desfdgurare a probelor de concurs, in criteriile / metodologiile de admitere
proprii, facultifile pot adapta in mod corespunzetor prevederile metodologiei de
organizare a examenului de bacalaureat (anexa 2 la OMECTS nr. 479912010), cu care
candidalii sunt obignuili. Pentru candidatii cu dizabilitili evidente 9i/sau dovedite,
permanente sau temporare, vor fi prevdzute condilii speciale referitoare la desfdgurarea
concursului de admitere, in funclie de tipul probelor de concurs.
(3) Prezentul regulament contine doar principalele aspecte referitoare !a desfigurarea
probelor de concurs 9i evaluarea candidalilor.
Art. 30. Probele de concurs se desfigoari in urmitoarea ordine:
a) proba de competen!5 lingvistici (doar pentru studiile universitare organizate intro limbi striini), proba practici eliminatorie (eventual probele practice eliminatorii),
dupd caz - ?n aceastd situalie candidafii se evalueazi cu calificativele admis sau
respins, fiind eliminafi din concurs candidatii care sunt respingi (chiar si doar la o
singuri probi eliminatorie din mai multe);
b) probele scrise, orale sau practice (cu exceplia celor eliminatorii), in ordinea stabiliti
de facultdli - la care candidafii vor primi note/ calificative pe baza cirora se va face
clasificarea Ior, conform regulamentelor sau metodologiilor de admitere ale facultSlilor.
Art. 31. Pentru fiecare probi de concurs Comisiile de admitere ale facultililor:
a) intocmesc listele nominale ale candidalilor inscrigi, in ordine alfabetici, organizate
pe domenii de studii/programe de studii pentru fiecare formi de organizare a acestora
(lF, IFR sau lD - a se vedea art. 4), pe discipline de concurs (dupi caz) gi dupd limba de
suslinere a probei (dacd este alta decdt limba rom6nd);
b) stabilesc data/datele, ora/orele 9i Iocul/locurile de desfigurare, in funclie de numdrul
de candidaliinscrigi;
c) afigeazi Iistele nominale impreuni cu celelalte informalii necesare candidalilor
(data/datele, ora/orele 9i locul/locurile de desfigurarei schile explicative pentru
indrumarea candidalilor spre locurile/sdlile de examen; alte informalii utile, dacd se

d)

impun);

instruiesc toate persoanele care vor fi implicate in desfigurarea probei, cu privire
la atribuliile care le revin;

e) pregitesc fn mod adecvat spaliite

de concurs (sali de concurs, terenuri de sport,
ateliere de lucru etc.), inclusiv echipamentele necesare (daci este cazul) sau locurile

candidafilor (prin lipirea pe mese

0

a

duplicatelor legitimaliilor de concurs sau a

duplicatelor figelor de ?nscriere online, in funclie de situalie);

stabilesc subiectele de concurs (pe baza tematicilor gi bibliografiilor aduse la
cunogtinla candidalilor, conform regulamentelor/metodologiilor proprii de admitere),
criteriile de evaluare, baremele sau grilele de corecturi, dupd caz, respect6nd cele
prevdzute de art. 16 din prezentul regulament;

g) multiplici

subiectele, baremele sau grilele de corecturi, dupd caz, intr-un numdr
suficient de exemplare, in condilii de securitate deplini gi pregitesc foile de concurs

9i ciornele necesare;

h) asiguri supravegherea spaliilor de concurs

i)

prin alocarea unui numir suficient de

persoane potrivite (pentru probele scrise, in fiecare salS de examen vor fi minimum doi
supraveghetori, desemna[i cu maximum doud zile inainte de inceperea probei, dintre
care unul este numit responsabil de sali);
asiguri evaluarea corecti a candidafilor, in funclie de tipul probei (in condiliile
prevdzute de art. 5 din prezentul regulament).

Art. 32.

(1)in condiliile prevdzute de art.5 din

prezentul regulament, conform prevederilorcuprinse in
criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii, fiecare facultate va stabili:
a) subiectele gi criteriile de evaluare - pentru probele orale de concurs;
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b) criteriile de evaluare,

baremele sau cerintele minimale - pentru probele practice de

concurs;

c) subiectele 9i baremele sau grilele de corecture - pentru probele scrise de concurs.
(2) La intocmirea subiectelor 9i la stabilirea modalitSlilor de evaluare, pentru fiecare probe
de concurs vor participa minimum doui cadre didactice cu pregetire corespunzitoare,
indiferent de tipul probelor.

(3) Subiectele probelor de concurs orale 9i scrise rimdn secrete pini in momentul
sustinerii probei de citre candidafi. Comisiile de admitere ale facultdlilor vor prevedea in
criteriile / metodologiile proprii, dupd caz, condilii speciale de securitate gi izolare pentru ca
persoanele implicate in intocmirea, multiplicarea 9i distribuirea acestora sd nu comitd fraudd
divulgdndu-le candidalilor sau altor persoane interesate.

(4) Baremele/grilele de corecturi vor fi afigate dupi incheierea fiecirei probe de concurs
(in cel mult 24 de ore).
Art. 33. Dupd afigarea listelor cu candidalii inscrigi Ia proba/probele de concurs, candidalii le
vor verifica gi vor semnala eventualele neconformitdti Comisiilor de examen ale
facultdlilor, care vor face imediat corecturile necesare.

Art.34.
(1) Candidafii se vor prezenta !a toate probele de concurs, dupd cum sunt ele programate.
Fiecare candidat va avea asupra Iui documentul de identitate 9i Iegitimalia de concurs
(sau figa de inscriere online - a se vedea arl. 24 al. 5). Candidalii care nu au asupra lor
documentele menlionate pot fi eliminali din concurs sau pot fi supus,i unor operaliuni
suplimentare de identificare in urma cdrora Comisiile de admitere ale facultililor vor decide
eliminarea sau rdm6nerea in concurs a acestora.
(2) Daca un candidat absenteazd de la o probi de concurs este eliminat din concurs si
declarat respins.
(3) Candidalii se vor prezenta la susfinerea probelor de concurs mai devreme decit orele
anunlate (de obicei cu 30 de minute inaintea orelor programate pentru probele practice gi
orale, respectiv cu o ori inainte de inceperea probelor scrise).
(4) Pentru susfinerea probelor de concurs, candidafii vor avea asupra lor doar
instrumentele, materialele 9i echipamentele acceptate prin regulamentele sau
metodologiile proprii facultdlilor la care candideazS. Candidalilor care suslin probele de
concurs le este INTERZISA utilizarea telefoanelor mobile, a instrumentelor de calcul, a
mijloacelor de comunicalie (intre candidali gi/sau cu exteriorul) sau a altor materiale
ajutdtoare, cu exceplia celor admise explicit in regulamentele/metodologiile de concurs
proprii facultdlilor. Utilizarea lucrurilor interzise constituie fraudi 9i conduce la eliminarea
candidatilor de !a concursul de admitere.
(5) in cazul probelor scrise, candidalii nu pot pirisi sata decit dupi trecerea unui interval
de timp stabilit prin criteriile / metodologiile de concurs proprii facultdlilor gi numai dupd ce
vor preda lucrarea scrisd givor semna pentru aceasta. Candidalii care nu vorfiin sala de
examen tn momentul anunliri 9i distribuirii subiectelor nu vor mai fi primili si vor fi
eliminafi din concurs. Probele scrise se desfigoari simultan pentru toli candidalii care
suslin aceeagi probi, cu aceleagi subiecte de concurs, la acelagi domeniu/program de
studii.

(6) Orice fraude sau tentative de fraude dovedite ale candidatilor se sanclioneazd cu
excluderea acestora din concursu! de admitere.
Art.35.
(1) Pentru probele practice eliminatorii sau pentru probele de competenli lingvistici,
fiecare candidat va fi evaluat de o comisie formatd din minimum doui cadre didactice cu
calificare corespunzdtoare probei. Fiecare evaluator acordi calificativul admis sau respins.
(2) C6nd evaluatorii acordi aceluiagi candidat calificative diferite atunci rezultatul final
este corespunzitor calificativului dominant, dacd comisia este formatd din trei sau mai
mulli evaluatori.
18
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(3) Daca numarul de evaluatori este par gi acegtia acordd aceluiagi candidat calificative admis
gi respins in numir egal, pregedintele Comisiei de admitere a facultelii completeazd comisia
de evaluare cu un cadru didactic de rezervi gi se procedeazdca la aliniatul anterior (a1.2,
art. 36).
Art.36.
(1 ) Fiecare candidat care susline o probi orale sau o probe practice notati va fi evaluat de
minimum doui cadre didactice cu calificare corespunzdtoare probei, in prezenla a cel
pulin incd doi candidafi. intre notele acordate de cadrele didactice evaluatoare se admite o
diferenld de cel mult un punct.

(2) Nota oblinuti de candidat Ia proba respectivi va fi media aritmetici a notelor acordate
de evaluatori (a se vedea gi prevederile art. 6 al. 2).
Art. 37.
(1) in cazul probelor scrise, fiecare lucrare scrisi va fi corectati/evaluati (sau recorectati
ca urmare a eventualelor contestalii), in mod independent, de minimum doui cadre
didactice, nota acordati lucririi fiind media aritmetici a notelor acordate de corectori
(a se vedea gi prevederile art. 6 al. 2). Daci pentru aceeagi lucrare scrisi se constati o
diferenfi mai mare de un punct intre notele acordate de corectori/evaluatori,
pregedintele Comisiei de admitere reparlizeazd lucrarea spre reevaluare unui alt profesor
de specialitate, care, in prezenfa profesorilor evaluatori inifiali, stabilegte nota finald a
lucririi, pentru care vor semna toli evaluatori implicali.
(2) Pentru probele scrise care constau in teste tip grili, evaluarea testelor se realizeazi in
mod independent, de minimum doui cadre didactice. Dacd pentru acelagitest nu rezulti
aceeagi notd (sau acelagi punctaj) pregedintele Comisiei de admitere procedeazd ca in cazul
aliniatului anterior (art. 38 al. 1). Dacd evaluarea se face la sfdrgitul sus{inerii probei, in
fafa candidafilor (care revin in sdlile de concurs/examen dupd terminarea probelor),
evaluatorii pot aplica o singuri dati grila de control, acordind impreuni aceeagi not5,

in prezenla a cel pulin doi

martori (candidali sau supraveghetori) care vor semna pe

documente special destinate acestui scop.

Art. 38.

(1)Comisiile de admitere ale facultililor vor pistra Iucririle scrise ale candidatilor
(inclusiv lucrdrile practice din domeniul artistic) in condilii de securitate deplini (de

exemplu in dulapuri metalice incuiate 9i sigilate in mod adecvat).
(2) ln aceleagi condilii de securitate se vor pistra toate cataloagele gi borderourile de
notare sau corecturi, respectiv celelalte documente ale comisiilor de admitere.
(3) De asemenea se va asigura securitatea sistemelor de calcul folosite in procesarea
datelor 9i informaliilor legate de concursul de admitere.
Art. 39.
(1) Media generald de admitere se calculeazi pentru fiecare candidat ca medie aritmetici
sau ponderati a notelor obfinute !a probele de concurs, cu doui zecimale (fird rotunjire),
in funclie de prevederile cuprinse in criteriile specifice / metodologiile de admitere ale

facultifilor.
(2) Mediile generale obfinute de candidafi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare
numai la domeniile/programele de studii pentru care acegtia au optat, prin opliunile
menlionate in figa de inscriere la concursul de admitere.
(3) Pe baza mediilor generale de admitere se face clasificarea (ierarhizarea) candidafilor
pentru fiecare domeniu/program de studii, in mod distinct pentru fiecare formi de
organizare a acestora (invifdmdnt cu frecven!5, cu frecvenld redusd sau la distanfd), dupi
caz.

Art.40.
(1) Pentru fiecare sesiune, in Iimita locurilor disponibile, !inAnd cont gi de prevederile art. 6
al. 6 9i al. 7, facultifile intocmesc 9i afigeazi listele cu rezultatele concursului de
admitere (la sediile facultdlilor, pe paginile web proprii gi pe pagina web a universitSlii, la
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sectiunea destinati admiterii), dupd ce acestea au fost validate de Comisia Centrald de
Admitere. Aceste !iste au caracter provizoriu, ele putAnd suferi modificiri dupd rezolvarea
contestatiilor (dacd este cazul) sau la sf6rgitul perioadei de confirmare a ocupirii locurilor,
cAnd se vor afiga listele cu rezultatele finale ale concursului.
(2) Listele cu candidalii declarafi admigi se intocmesc, dupa caz, pe domenii/programe de
studii, separat pentru fiecare tip de locuri (finanlate de la buget sau cu taxd), in funclie de

formele de organizare (lF, IFR sau lD) aferente fiecdrui domeniu/program de studii, in
ordinea descrescitoare a mediilor generale de admitere.
(3) Listele cu candidafii respingi se intocmesc in mod aseminitor cu cele pentru candidalii
admisi (eventual in ordinea alfabeticd a candidalilor). Se disting doui categorii de candidali
respingi, pentru care se fac liste separate:
a) candidalii respingi definitiv - care nu intrunesc condiliile art. 6 al. 6, care s-au retras din
concurs sau au fost eliminali (la probele eliminatorii sau din motive de fraudd);
b) candidali respingi temporar (candidafi in agteptare) - care pot fi admigi daci unii
candidafideclarafi admigise retrag, nu confirmi ocuparea locului ob[inut prin concurs
pAnd la sfArsitul perioadei de confirmare a ocupdrii locurilor sau daci Iocurile rezervate
romdnilor de pretutindeni, cetifenilor din Republica Moldova (cu bacalaureat oblinut in
Romdnia)sau cetifenilor de etnie rromi nu sunt ocupate de acegtia (cazin care locurile
rezervate neocupate se transformd in locuri cu taxi, firi depigirea capacitdli lor de
gcolarizare pentru fiecare domeniu de licen!5 sau program de studii, dupd caz).

(4) Listele cu rezultatele concursului vor fi ficute publice prin afigare la sediile facultSlilor,
pe site-urile web ale acestora gi pe pagina web a universitilii (la secliunea destinatd
admiterii) gi vor rimdne afigate in funclie de perioadele previzute in calendarele
concursurilor de admitere ale facultdlilor. Pe Iistele afigate (sau pe anunluri aldturat afigate)
se vor menfiona: data 9i ora afigirii; termenul 9i locul in care se pot depune
contestafiile; perioada de confirmare a ocupiri/neocupirii locurilor 9i condiliile de
confirmare.
(5) Listele cu rezultatele concursului vor confin€, pe ldngi mediile generale, notele
ob[inute de candidali la toate probele de concurs luate in considerare la alcituirea
mediei generale (probe scrise, orale sau probe practice notate; medii sau note oblinute la
examenele de absolvire - dupd caz).

(6) Rezultatele obfinute de candidafi Ia probele eliminatorii (probele practice eliminatorii sau
probele de competenli lingvisticd) se pot comunica fiecirui candidat in parte, dupi
suslinerea probei, sau/gi prin afigare la sediile facultililor gi pe site-urile web ale acestora,
imediat dupd terminarea probelor.
3.3. Contestafiile, confirmarea

ocupirii locurilor 9i rezultatele finale

Art. 41.
(1) Dupa afigarea listelor cu rezultatele concursului de admitere candidalii pot depune
contesta$ii cu privire la acestea, in conformitate cu prevederile din criteriile specifice /
metodologiile de admitere ale facultililor Ia care au concurat.
(2) Nu se admit contestalii pentru probele orale, pentru probele de competenti lingvisticd
gi pentru probele practice de testare a aptitudinilor/capacitdlilor artistice sau sportive ale
candidalilor, indiferent dacd sunt eliminatorii sau notate. De asemenea, nu se admit
contestafii in cazul probelor scrise care constau in teste tip grili 9i Ia care evaluarea se
face la sfdrsitul suslinerii probei, tn fala candidalilor (conform art. 38 al. 3).
(3) in cazul concursului de admitere pe bizi de dosare se pot contesta doar eventuatele
erori referitoare la corectitudinea notelor/mediilor de Ia examenele de absolvire luate
in considerare sau cele privind calculul mediei generale de admitere.
(4) Pentru probele scrise, cu exceplia celor care constau in teste tip grili evaluate in prezenla
candidalilor, se pot contesta notele acordate de evaluatori.
20
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Art.42.
(1) Contestafiile se depun in termenele si Iocurile stabilite de fiecare facultate (in criteriile
specifice / metodologia de admitere), comunicate candidalilor impreund cu rezultatele
concursului de admitere (a se vedea art. 41 al. 4).
(2) Comisiile de admitere ale facultililor vor rezolva contestafiile in conformitate cu
procedurile prevezute (in acest sens) in criteriile specifice / metodologiile proprii de
admitere.

(3) Contestaliile referitoare la concursul de admitere pebaze de dosare @rt.41aI. 3) se rezolve
analiz6nd temeinicia eventualelor erori semnalate de contestatari.

(4) Lucririle scrise, ale cdror note sunt contestate conform arl. 41 a!. 4, vor fi reevaluate
(conform art. 38 al. 1 9i al. 2) de cadrele didactice special desemnate pentru rezolvarea
contestaliilor, altele decAt cele care au evaluat inilial lucrdrile (art. 15 a!. 1).
(5) Deciziile comisiilor de admitere cu privire la contestafii sunt definitive gi vor fi ficute
publice prin afigare la sediile facultdlilor 9i pe site-urile web ale acestora.
(6) Ca urmare a rezolvirii contestafiilor, daci este cazul, Comisiile de admitere ale
facultililor reclasifici candidafii conform noii situalii, refac doar acele liste afectate de
reclasificare (respectAnd prevederile art. 42 al.1) 9i le fac publice (prin afigare la sediile
facultdlilor, pe site-urile web ale acestora 9i pe pagina web a universitifii, la secliunea
destinatd admiterii).

Art.43.
(1) Dupa afigarea rezultatelor concursului de admitere, candidalii declarali admigi, pe locuri
fird taxi sau cu taxi, trebuie si confirme ocuparea sau neocuparea locurilor c6gtigate
prin concurs, numai in perioadele stabilite de facultSli in acest scop, conform prevederilor
cuprinse in regulamentele sau metodologiile de admitere ale acestora; La confirmarea locului
ocupat prin concurs, toti candidatii admigi, atdt pe locurile fdrd taxd cAt Ei pe locurile cu tax5,
vor achita taxa de inmatriculare in cuantum de 25 de lei.
(2) Gandidalii admigi pe locuri firi taxi, lu6nd in considerare prevederile Iegale in vigoare

(sintetizate in art.6 al. 14 gi al. 15 din prezentul regulament), vor confirma ocuparea
Iocurilor (dob6ndite prin concurs) completdnd 9i semndnd contracte de studii 9i
depundnd Ia dosarul de concurs diplomele de absolvire (sau intregul dosar de concurs,
conform art. 24 al. 6 9i al. 7, dacd s-au inscris online), in original, dupd caz (diplome de
bacalaureat, diplome de licenld etc.).
(3) Pentru respectarea prevederilor legale in vigoare sau din proprie voin!5, candidafii admigi
pe locuri firi taxi pot renunfa la Iocurile cigtigate prin concurs, complet6nd gi semndnd
declaralii (pe proprie rdspundere) prin care atesti neocuparea locurilor sau prin
retragerea dosarelor de concurs 9i semn6nd pentru aceasta. ln acelagi mod pot renunla
Ia locurile cdgtigate prin concurs 9i candidalii admigi pe locurile cu taxi.
(4) Candidafii admigi pe Iocuri cu taxi vor confirma ocuparea Iocurilor prin completarea
9i semnarea contractelor de studii 9i a celor de gcolarizare, prezentarea diplomelor de
studii in original (dacd candidalii nu urmeazd sau nu vor urma gi alte programe de studii)
sau a adeverinlelor care indicd facultilile la care acestea sunt depuse (numai dacd
candidalii urmeazd sau vor urma studiile pe locuri bugetate in alte pe(i) 9i a chitanfelor care
confirmi achitarea primelor rate ale taxelor de studii. Dacd acegti candidali s-au inscris
online vor prezenta intregul dosar de concurs (in conformitate cu prevederile art.24 al. 6 9i
al. 7).
(5) Candidafii in agteptare pot confirma rimdnerea sau retragerea din concurs. Daci
rimin in concurs (in vederea reclasificdrii candidalilor ca urmare a retragerii unor candidali
gi/sau neconfirmdrii ocupdrii locurilor de cdtre alli candicali) acegtia vor completa dosarele
de concurs cu diplomele de absolvire in original sau cu adeverinlele care atestd cd
aceste diplome in original sunt depuse la alte facultdli, respectiv vor confirma in scris la
facultdliile unde au depus dosarul de tnscriere opliunea de rim6nere in concurs. Dacd
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acegti candidali s-au inscris online vor prezenta intregul dosar de concurs (in conformitate
cu prevederile art. 24al.6 9ial.7).

(6) Gandidafii declarafi admigi, pe locuri firi taxi sau cu taxi, care nu au confirmat
ocuparea locurilor in perioadele stabilite de facultili vor fi eliminali din concurs. Vor
fi eliminati din concurs (9i nu vor participa la reclasificarea candidalilor in urma perioadei
de confirmare a locurilor) 9i candidafii in agteptare care nu au confirmat rimdnerea in
concurs.
(7) Facultilile pot prevedea in propriile criterii specifice / metodologii de admitere condilii
specifice pentru confirmarea ocuperii Iocurilor sau rimAnerea candidalilor in concurs.
4r1.44.
(1) La sfArsitu! perioadei de confirmare a ocupirii locurilor pentru candidalii admigi
(respectiva rdm6neriiin concurs pentru candidaliiin agteptare), se va realiza reclasificarea
candidatilor pe baza opliunilor acestora (procedurd denumitd gi "glisare"). Reclasificarea
candidalilor se realizeazd dupd fiecare sesiune de admitere, cel t6rziu in ziua anterioard
inceperii sesiunii de admitere urmdtoare sau a anului universitar, dupd caz.

(2) ln urma procesului de reclasificare se vor intocmi !istele cu rezultatele finale ale
concursului: listele finale cu candidalii declarafi admigi (in condiliile previzute de art.
43 al. 2) 9i listele finale cu candidalii respingi (in care vor fi inclugi toli candidalii in
agteptare care nu au fost admigi in urma reclasificdrii acestora).
(3) Dupa ce vor fi atent verificate de Comisiile de admitere ale facultdlilor 9i apoi validate de
Comisia CentralS de Admitere, listele cu rezultatele finale ale concursului se vor face
publice prin afigare la sediile facultililor (in locuri vizibile) gi pe site-urile web ale acestora,
respectiv pe pagina web a universitdlii (la secliunea destinati admiterii).
(4) Rezultatele finale ale concursului nu mai pot fi contestate.
Art. 45. Candidalii care au achitat prima trangi a taxelor de studii 9i care in urma reclasificirii
ajung si ocupe Iocuri firi taxi vor beneficia de restituirea sumelor achitate, in cel
mult 7 zile Iucritoare de Ia solicitarea acestora.
Art.46.
(1) Dosarele de concurs ale candidalilor admigi rimin !a facultifile fn care vor studia,
p6ni Ia finalizarea studiilor. Celorlalli candidafi li se vor restitui dosarele de concurs
in condiliile previzute de art. 6 al. 20.
(2) Comisiile de examen ale facultililor transmit secretariatelor facult5lilor dosarele de
concurs complete, ale tuturor candidalilor admigi, p6ni cel tirziu in preziua inceperii
anului universitar.

4

Admiterea la programe de studii postdoctorale
dezvoltare profesionali conti nui

gi

programe de formare gi

Arl.47.

(1)La Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu admiterea se organizeazi admitere prin
concurs 9i pentru urmdtoarele tipuride studii postuniversitare
a) studii postdoctorale - in cadrul scolii doctorale a universitilii, la programele de studii
legal constituite;

b) programe de formare 9i dezvoltare profesionali continui (specializare,
perfeclionare etc.) - in Departamentul de invilimint ta Distanfi 9i invifimint cu
Frecvenli Redusi sau in cadru! facultifilor, conform ofertei educalionale a acestora,

cu respectarea legislaliei in vigoare;

Art.48. Pentru tipurile de studii postuniversitare precizate la art. 48 din prezentul
gcolarizarea se face doar pe locuri cu taxi sau finanlate din alte surse.

regulament,

Art. 49. Admiterea !a Universitatea "Lucian BIaga" din Sibiu se realizeazi, pentru toate studii
postuniversitare (postdoctorale sau de formare gi dezvoltare profesionalS continui), cu
respectarea legislalieiin vigoare, inbaza prezentului regulament, completat cu prevederile
22
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criteriilor specifice

/

metodologiilor

de admitere ale facult6lilor componente gi

a

Departamentului de invdldmAnt la Distanli gi invdldmAnt cu Frecven(d Redusd (dupd caz).

Art. 50.
(1) Pentru studiile postdoctorale, $coala Doctorali va include in metodologia de admitere
criterii I precizdri exprese privind admiterea la acest tip de studii, pe baza prezentului
regulament gi a legislaliei in vigoare
(2) Departamentul de lnvdlimint Ia Distanli 9i lnvilimdnt cu Frecventi Redusi,
respectiv facultifile organizatoare de studii postuniversitare, vor elabora criterii
specifice sau metodologii proprii de admitere la programele de formare si dezvoltare
profesionali continui, particularizdnd prevederile prezentului regulament la specificul
programelor de studii oferite.

(3) Toate criteriile specifice / metodologiile de admitere menlionate anterior (in art. 51, al.
2) nu pot confine prevederi contradictorii acestuia. Acestea vor fi fdcute publice prin
afigare la sediile 9i pe site-urile web ale facultSlilor, 9i Departamentul de invdldm6nt la
Distanla gi invd!5mAnt cu Frecven{i Redusi
Art. 51. ln mod analog celor prevdzute la art. 8, se constituie Comisii de admitere in cadrul Scolii
doctorate, Dlpartamentului de invifdmint !a Distanli 9i lnvifimdnt cu Frecvenli
Redusi, respectiv facultililor in care se organizeazi programe de studii
postuniversitare, cu minimum 30 de zile inainte de inceperea concursului de
admitere. Aceste comisii au structuri aseminitoare gi au acelagi statut cu cel al Comisiilor
de admitere ale facultSlilor. Din punct de vedere al concursului de admitere, acestea sunt
asimilabile Comisiilor de admitere ale facultdlilor gi prevederile referitoare la Comisiile de
admitere ale facultdlilor se extind gi asupra acestora, cu adaptirile de rigoare.
Art.52.
(1) inscrierea candidafilor Ia concursul de admitere pentru studiile postdoctorale, respectiv
studiile postuniversitare de perfeclionare, specializare, formare gi dezvoltare profesionald
continui, se face in mod similar, ca in cazul celorlalte tipuri de studii universitare (de licenli
gi de master), perioada minimd de inscriere fiind tot de 6 zile, insi inscrierea candidalilor se
va face la sediul Biroului doctorate al universitifii - pentru studiile postdoctorale, respectiv
la sediul Departamentului de lnvifimAnt la Distanfi 9i invdfimdnt cu Frecvenfi Redusi
sau la sediile facultdfilor organizatoare - pentru studiile postuniversitare de
perfecli onare, specializare, formare 9i dezvoltare profesionalS conti n ui.
(2) ln metodologiile / criteriile de admitere proprii, $coala doctorali, Departamentul de
invdldmdnt la Distanld gi invdldmAnt cu Frecvenli Redusd sau facultdlile organizatoare de
studii postuniversitare, stabilesc cu exactitate perioadele de inscriere, pentru fiecare
sesiune a concursului de admitere fiind precizat totodati programele orare zilnice pentru
fiecare perioadi de inscriere stabilitd.
(3) Perioadele 9i programele orare stabilite pentru inscrierea la concursul de admitere pot fi
modificate doarin condifiile previzute de art. 9 al prezentului regulament.
Art. 53.
(4) Probele de concurs, indiferent de tipul lor, pentru admiterea la programele de studii
postdoctorale sau Ia programele de formare 9i dezvoltare profesionali continui
(specializare, perfecfionare etc.) se desfisoard pe baza prevederilor detaliat
prezentate in criteriile specifice / metodologiile de admitere elaborate de $coala
doctorald, Departamentul de invildmAnt la Dist6nla gi invalamdnt cu Frecvenld Redusi,
sau facultdli (dupa caz), cu respectarea tuturor celorlalte acte normative in vigoare
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5

Dispozifiifinale

Art. 54.
(1) in conformitate cu prevederile legislaliei din domeniu, Facultifile (respectiv $coala doctoralS
gi Departamentul de invdldmAnt la Distanld s,i invdlimAnt cu Frecvenle Redusd) vor lua
misuri privind egalitatea de ganse pentru persoanele cu handicap inscrise la concursul
de admiter, asigurdnd, acolo unde este necesar, suport adilional adaptat nevoilor
persoanelor cu handicap, sprijinind accesul acestora la concursurile de admitere desfigurate
in facultdliile respective.
(2) Pe baza documentelor medicale doveditoare, candidalii care se incadreazd intr-o categorie
de handicap vor solicita in scris Comisiei de Admitere de la nivelul facultSlii unde gi-au depus
dosarul de inscriere, suport aditional adaptat handicapului respectiv, in vederea suslinerii
probelor din cadrul concursului de admitere.

(3) Pentru candidalii cu deficienle motorii facultilile vor organiza suslinerea probelor intr-o
clddire gi sald care

si

permitd accesul acestor categorii de candidali.

(4) Pentru candidalii care sunt sub tratament medical (medicamente de orice tip sau insulind) li
se va permite asiguarea condiliilor pentru efectuarea tratamentului respectiv in timpul
examenului, daci este imperios necesar.
(5) Pentru candidalii care nu pot redacata lucrarea scrisd de la examenul de admitere decAt in
condilii limitate gi nici nu pot dicta conlinutul temei unei alte persoane din cauza unor
deficienle multiple asociate sau din cauza altor motive ce lin de modul de desfdgurare a
examenului, se va mdri timpul de examinare cu cel mult 1,5 ore.

Art. 55.
(1) Facultifile (respectiv $coala doctorald 9i Departamentul de invdlimdnt la Distanld 9i
lnvdlimdnt cu Frecvenld Redusd) vor depune Ia rectoratul universitSlii cite un exemplar
al tuturor Iistelor cu rezultatele finale ale concursului (dupd fiecare sesiune a concursului
de admitere, daci este cazul), validate de Comisia Centrali de Admitere, semnate si
gtampilate corespunzdtor. Aceste Iiste nu pot fi modificate.
(2) Pe baza listelor cu rezultatele finale ale concursului, prin decizia rectorului universitilii, se va
realiza inmatricularea candidafilor, care vor dobAndi astfel statutul de student (studentdoctorand sau cursant, dupd caz)in anul universitar 2020-2021.
(3) Retragerile sau reclasificirile/glisdrile ulterioare se rezolvd dupd mecanismele valabile in
cazul studenlilor inmatriculali, pe baza regulamentelor 9i prevederilor legale in vigoare.
Art.56.
(1) Facultilile vor pistra lucririle scrise ale candidalilor admigi (inclusiv lucririle practice
din domeniul artistic) pe toatd durata studiilor acestora. ln cazul candidalilor respingi durata
de pdstrare a lucrdrilor se reduce la un an de la terminarea concursului de admitere.
(2) Cataloagele, borderourile de notare sau corecturi 9i !istele cu rezultatele concursului
de admitere se vor pistra minimum 5 aniin arhiva universitifii.
Art. 57. Consiliul de administralie al universitifii va decide, in condiliile legii, destinalia
taxelor de admitere 9i modul de recompensare a persoanelor care desfigoari
activitifi pentru pregitirea gi desfigurarea concursului de admitere, in urma
propunerilor Comisiei centrale de admitere gi a Comisiilor de admitere ale facultSlilor (gcolii

doctorale sau Departamentul de invd!5m6nt la Distanld gi invaldmAnt cu Frecvenld
Redusd, dupd caz).

Art. 58.
(1) Prezentul regulament

intri in vigoare in urma aprobirii acestuia de citre Senatul
universitilii.
(2) Toate reglementirile 9i hotd16rile anterioare privitoare la admitere sunt abrogate din

momentul intrdriiin vigoare a prezentului regulament.
(3) in caz de necesitate, prezentul regulament poate fi modificat sau completat numai in
condifiile specificate in art. 10.
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(4) Anexele 1 9i2 fac parte integrantd din prezentul regulament.
(5) Prezentul regulament se va face public prin afigare la sediul universitdlii si pe site-ul web
al acesteia gi devine obligatoriu pentru toate concursurile de admitere organizate la toate
programele de studii din cadrul universitdtii.
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6

ANEXE

5.1. Anexa 1 - Tabel

Nr.

crt

1

2.
3.
4.
tr

6.
7.

8.

o

10.

sinoptic cu documentele necesare

Tipul documentului (din
dosarul de concurs)

Fisi de inscriere
Fotocopie dupa certificatul
de nagtere
Fotocopie dupd actul de
identitate
Adeverin!i medicald
3 fotografii de dimensiuni 3
cm x 4 cm (ldfime x
indl!ime)
Diplomi de bacalaureat
.)
sau diplomd echivalenti
Chitanld taxi de inscriere
la concursul de admitere
Diploma de licenfi
(respectiv de inginer sau
urbanist) sau diplomi
echivalentd")
Diplomi de master sau
.)
diplomd echivalenti
Diplomd de doctor in gtiinle
-)
sau diplomd echivalentd
Alte documente

11.

Ia

inscrierea candidafilor

Tipulstudiilor
Studii postuniversitare
Studii universitare
Formare 9i
Licentd

Master

Doctorat

Postdoctorat

dezvoltare
profesionali

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NU

DA

DA

DA

DA, dacd
existd

NU

NU

DA

DA

NU

NU

NU

DA

DA, daci
existd
DA, daci

existi

Conform criteriilor specifice/metodologiilor de admitere ale
facultitilor, gcolii doctorale, Departamentului de invdldmAnt la
Distan!5 9i invdldmant cu Frecvenli Redusa sau metodologiilor
elaborate de minister, dupd caz.

.Llnitial,

absolvenlii anului in curs pot prezenta la inscriere, in loc de diplome de absolvire, adeverinle eliberate
de instituliile absolvite (licee sau facultdli, dupd caz), in care sunt precizate probele de examen, notele oblinute
la probele de examen gi mediile generale obtinute la examenele de finalizare a studiilor absolvite (bacalaureat,
licenld, master sau doctorat, dupd caz)

-Ulterior, la confirmarea ocupirii locurilor, se vor depune la dosar originalele sau copiile legalizate ale
diplomelor de absolvire, dupd caz (a se vedea art. 45 al.2, al.4 9i al. 5).
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5.2. Anexa 2 - Echivalarea certificatelor lingvistice
Echivalarea certificatelor lingvistice pentru admiterea la studiile universitare de licen{d qi master
organizate intr-o limbd striind:

Limba englezi:
. Cambridge PET (Distinction) 82
. Cambridge FCE (First Certificate in English-grades B,C) 82
r Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English-grades B,C) 82
. Cambridge FCE/FCE for Schools (Grade A) Cl
. Cambridge CAE (Certificate in Avanced English -Grades B, C) C1
. Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English-Grades A, B, C) C2
. Cambridge BEC (Business English Certificate):
o BEC Preliminary (Distinction) 82;
o BEC Vantage (Grades B, C) 82
o BEC Vantage (Grade A) C1
o BEC Higher (Grades B, C) C1
o BEC Higher (Grade A) C2
. BULATS (60-75 82;75-90 C1 ; >90 C2)
. ILEC B2lC1
. Financial ICFE B2lC1
. IELTS (lnternational English Language Testing System) 82 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.5-

o
e

e.0)

TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language-lnternet-based Tests) 82 (86-109), C1
(110-120)
TOEIC (Test of English for lnternational Communication)-Listening: minimum 400, Reading:
minimum 385, Speaking: minimum 160, Writing: 150

Limba germani:
. Deutsches Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, zweite Stufe
. OSO Zertifikat B1 l82lCl I C2
. Goethe-Zertifikat 81,P2, C1
. PWD Prufung Wirtschaftsdeutsch lnternational C1
. BULATS Deutsch-Test fur den Beruf
. Goethe Zerlifikat C2 - GroRes Deutsches Sprachdiplom
. TestDaF
Limba francezi:
. DALF (Dipl6me approfondi de langue frangaise) C1,C2
. DELF (Diplome d'6tudes en langue frangaise) 82
. TCF (Test de connaissance du franEais) 82, C1, C2
. TEF (Test d'6valuation du franEais) P2, C1,C2
Limba chinezi:
. HSK (eliberat de lnstitutul Confucius)
Notd:
Se echivaleazd gi studiile de minimum 6 luni, efectuate in tard gi/sau in strdindtate, intr-o limbd de
largd circulalie (englezd, francezd, germand, italiand, spaniola, rusd), pe baza actului din care rezultd
explicit perioada de studiu. De asemenea, se echivaleazd gi certificatele lingvistice oblinute de la
ULBS, din care reiese explicit minim nivelul 82.
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striinitate

5.3. Anexa 3 - Echivalarea studiilor efectuate in

5.3.1. Studii liceale
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5.3.2. Studii de licenti
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1.

Dispozifii generalel

Art. 1. Prezentul Addendum pune in practice prevederile OU 58 12020 privind luarea unor mdsuri
pentru buna funclionare a sistemului de invdldmAnt gi ale Ordinului MEC 4205 / 06.05.2020
privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului MENCS nr. 6102 I 2016 pentru
aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare
de licenld, de master gi de doctorat.

Art.2. Addendumul completeazd Regulamentul de organizare 9i desfdgurare a concursului de
admitere la programele de studii ale Universitilii "Lucian Blaga" din Sibiu, pentru anul
universitar 2020-2021 precum 9i criteriile specifice / metodologiile de admitere ale facultililor
din cadrul ULBS, aprobate prin HotdrArea Senatului ULBS nr. 16191 27.03.2020 (denumit in
continuare Reg ul ament).

Art. 3. Addendumul reglementeazd admiterea online, prin concurs, la programele de studii
universitare de licenld, masterat, doctorat gi studii postuniversitare din cadrul ULBS.
Art. 4. Procesul de Admitere online in cadrul ULBS presupune utilizarea unei aplicalii web ce permite
inregistrarea dosarelor candida!ilor in cele doui sesiuni de admitere, generarea clasamentelor,
inscrierea la examinare gi notarea probelor, gestionarea confirmdrilor gi retragerilor de dosare,
refacerea clasamentelor, emiterea raportelor specifice pentru afigarea rezultatelor, exportul
candidalilor validali sau admigi in aplicalia de gestiune a gcolaritilii University Management
System (UMS).

Art. 5. in cadrul procesului de admitere online, fiecare facultate va publica, at6t pe site-urile proprii c6t
9i pe cel al universitSlii, informatii privind modul de inscriere online, infrastructura de indrumare
gi sprijin pentru inscrierea online aflatd la dispozilia candidalilor, rezultatul validdrii dosarelor
candidalilor, rezultatele concursurilor/ examindrilor precum, gi rezultatele finale ale admiterii.

Art. 6. Pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, informa{iile privind procesul de admitere
online pot fi consultate pe site-ul $colii Doctorale a ULBS http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/
Art. 7. in situa{ia in care admiterea la un anumit program de studii presupune probe de concurs
(scrise sau orale), fiecare facultate va asigura organizarea probelor de concurs cu
respectarea normelor de distanlare sociald s,i a reglementdrilor legale in vigoare, precum si
cu respectarea mdsurilor ulterioare adoptate la nivel na[ional pentru prevenirea rispAndirii
infecliei cu SARS-CoV-2.

7

Organizarea concursului de admitere online

Art.

8.

ULBS va administra o platformd de Admitere online prin intermediul cdreia va gestiona
acest proces cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Art.

9.

Aplicalia Admitere online utilizatd de ULBS va permite configurarea 9i gestionarea

sesiunilor de admitere gi a concursurilor de admitere, a taxelor de inscriere, de inmatriculare
gi de gcolarizare, definirea nomenclatorului de documente solicitate gi a nomenclatorului de
probe precum gi toate facilitdlile necesare pentru implementarea prin intermediul platformei
a prevederilor Regulamentul ui.

Art. 10. ULBS, prin facultdlile sale, va asigura, pe intreaga perioadd de admitere, infrastructura
necesard pentru participarea la admiterea online a tuturor candidalilor, asistenla 9i
indrumarea acestora pentru participarea la admiterea online, cu respectarea principului
egalit6!ii de ganse.

I Regrrlarnentr.rl a tbst rnodilicat prin art. I clin I-lotlrArea Senatr.rlui
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Art. 11. Aplicalia de admitere online utilizatd de ULBS va permite gestionarea etapei de examinare
gi notare a probelor facilitdnd implemenarea prevederil ot Regulamentul ui.
Art.12. Calendarul sesiunilor de admitere online va fi actualizat 9i publicat tn funclie de
normele de distanlare social5 gi de reglementirile legale in vigoare precum si de mdsurile
ulterioare adoptate la nivel nalional 9i la nivel ULBS pentru prevenirea rdspAndirii infecliei
cu SARS-CoV-2.

Art. 13. Comisia Centrali de Admitere (CCA) poate adopta hotirdri / decizii privind buna
desfdgurare a organizirii 9i desfiguririi concursului de admitere online, care vor fi
fdcute publice 9i vor fi puse in practici de comisiile de admitere de la nivelul facultSlilor.
Art. 14. CCA 9i comisiile de admitere ale facultililor vor asigurarea pregitirea, organizarea,
indrumarea 9i controlul concursului de admitere online, realizAnd coordonarea
activitilii persoanelor implicate in desfdgurarea acestor acliuni precum 9i funclionalitatea
platformei de Admitere online.

8

Desfigurarea concursului de admitere

3.1. inscrierea ontine a candidatilor

Art.

15.

(6) inscrierea Ia concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licenfi 9i de
master, la toate formele de inv6!5mAnt, se face online prin intermediul aplicatiei
informatice Admitere online, de citre candidat, de pe orice dispozitiv de tip calculator
desktop, laptop, tablet6, telefon mobil cu acces la releaua de internet, urmind precizirile
reglementate de aplicalia informatici Admitere online.

(7) inscrierea online se poate face fie de la domiciliul candidatului sdu din alte localii, fie din
spaliile special amenajate in cadrul ULBS. lnformaliile privind adresele 9i intervalul orar de
funclionare a acestor spalii puse la dispozilia candidalilor de cdtre ULBS pe perioada
inscrierilor vor fi publicate pe site-ul ULBS gi site-urile facultifilor.

Art. 16. Pentru inscrierea la concursul de admitere online, candidalii trebuie si indeplineasca
toate condiliite previzute in Regulamenf, condilii care se regasesc gi in aplicalia
Admitere online utilizatd de ULBS.

Art. 17. Aplicalia Admitere online va avea un modul care va facilita inscrierea online a candidalilor
cu respectarea condiliilor menlionate la articolul anterior, iar universitatea va pune la
dispozilia candidalilor adresa de la care acest modul va putea fi accesat.

Art. 18. Modululinscriere online va permite:

a.
b.

c.
d.

crearea conturilor de cdtre cadidali pentru autentificarea pe platformd,
completarea online a figei de inscriere,
incircarea documentelor solicitate la dosar,
plata online a taxei de inscriere la admitere.

Art. 19. Facultdlile vor pune la dispozilia candidalilor pe site-urile facultdlilor instructiuni (tutoriale)
privind parcurgerea acestor etape. lnstrucliunile se vor regdsi gi pe site-ul ULBS.

Art. 20. Figa de inscriere online va cuprinde informaliile previzute de aplicatia Admitere online.

Afi.21. Dosarul de inscriere online va cuprinde figa de inscriere completati, documentele suport
conform Anexei 1 din Regulament, scanate / fotografiate lizibil, dovada pl5lii taxei de
inscriere sau documentul justificativ care ii dd dreptul la scutire de la plata acestei taxe,
precum 9i asumarea responsabilitetii de cdtre candidat cu privire la autenticitatea gi
conformitatea tuturor documentelor suport, prin bifarea casulei corespunzitoare din
a

plicalia informatici.
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Att.22. Dosarul de inscriere transmis online va fi verificat, in termen de maxim 24 de ore de la
depunere, de citre comisia de admitere din cadrul facultdlii la care s-a inscris candidatul.
in cazul in care dosarul este complet, acesta este declarat valid, iar rezolulia va fi transmisd
candidatului. in cazul in care dosarul este incomplet, comisia de admitere va solicita de
indati candidatului clarificiri / completdri, iar acesta le va transmite in termen de cel mult
24 de ore.

Art. 23. in cazul in care candidatul nu transmite in termen rdspunsul la clarificdrile / completdrile
solicitate sau rdspunsul nu inldturd neconcordanlele, dosarul va fi declarat invalid, iar
candidatul va fi informat cu privire la aceastd rezolulie.

Att.24. Dupd validarea dosarului, candidatul are obligalia sd igi tipareascd figa de inscriere si
legitima!ia de concurs, documente care ii vor permite accesul la etapele urmdtoare ale
procesului de admitere.

Art. 25. Pentru respectarea prevederilor legale in vigoare privind regimul de studii in RomAnia,
pentru candida!ii care si-au schimbat numele (prin cisdtorie, infiere sau hotd16ri
judecdtoregti), inscrierea online la concurs se va face cu numele din certificatele de
nagtere.

Art. 26. Aplicalia Admitere online permite implementarea prevederilor Regulamentuluireferitoare
la candida!ii olimpici cu condilia ca acegtia sd incarce pe platformd documentele
justificative.

Art.27. Aplica!ia Admitere online permite inscrierea tuturor categoriilor de candidali (cetileni
romdni, cetdleni striini, etnici romAni, cetdleni rromi, cetdleni absolvenli ai liceelor din
mediul rural etc.) in condiliile prevdzute de Regulament.

Art. 28. Aplicalia Admitere online permite inscrierea candidalilor care au absolvit examenul de
bacalaureat in afara RomAniei, cu condilia ca acegtia sd depund la dosarul de inscriere
documentul de platd a taxei cdtre CNRED (https://www.cnred.edu.ro/), pentru echivalarea
diplomei de bacalaureat
3.2. Desfigurarea probelor de concurs gi stabilirea rezultatelor la admiterea la programele

licenta si de master
Art. 29. ULBS va asigura desfdgurarea probelor de concurs in condiliile prevdzute de Regulament,
cu respectarea normelor de distanlare sociald 9i a reglementdrilor legale in vigoare la data
desfasurarii acestora.

Art. 30. Facultdlile vor pune

la dispozilia candidalilor toate informalille necesare legate de

desfdgurarea probelor de concurs.

Art.31. Fiecare candidat care se va prezenta la probele de concurs, va avea asupra lui
documentul de identitate 9i legitimalia de concurs / figa de inscriere generate ca
urmare a validirii dosarului de inscriere.
Art.32. Rezultatele oblinute de candidali la probele de concurs vor fi introduse / importate in baza
de date a admiterii online de citre personalul desemnat pentru aceasti activitate astfel
incAt concursul de admitere online sd se desfdgoare cu respectarea prevederilor
Regulamentului.

Art. 33. Aplicalia de Admitere online, prin Modulul Examinare, faciliteazd addugarea sdlilor de
concurs, capacitatea acestora, inscrierea candida{ilor la examinare gi repartizarea acestora
pe sdli.

Art. 34. Aplicalia de Admitere online, prin Modulul Notare, faciliteazd addugarea de note la probele
cu examinare si addugarea de note rezultate dupd contestalii.
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Art.35. Aplicalia Admitere online asiguri implementarea procedurilor de calcul a rezultatelor
concursului de admitere in conformitate cu prevederile cuprinse in criteriile specifice
/ metodologiile de admitere ale facultililor.
Art. 36. Aplicalia Admitere online faciliteaza generarea listelor cu candidalii declarafi admigi pe
domenii / programe de studii, separat pentru fiecare tip de locuri (finanlate de la bugetul de
stat sau cu taxd), in funclie de formele de organizare (lF, IFR sau lD) aferente fiecdrui
domeniu / program de studii, in ordinea descrescitoare a mediilor generale de
admitere.
Art. 37.

(1)

Aplicalia Admitere online faciliteazi generarea listelor cu candidalii respingi in mod
asemdndtor cu cele pentru candidalii admigi (eventual in ordinea alfabeticd a candidalilor),
dupa cum urmeazd:

c)

candidafii respingi definitiv - care nu intrunesc condiliile art. 6 al. 6 din Regulament,
care s-au retras din concurs sau au fost eliminali la probele eliminatorii sau din motive
de fraudd;

d) candidali respingi

(2)

temporar (candidafi in agteptare) - care pot fi admisi dacd unii
candida[i declarafi admigi se retrag sau nu confirmi ocuparea locului oblinut prin
concurs pdnd la sfdrgitul perioadei de confirmare a ocupirii locurilor.
in cazul in care locurile rezervate candidafilor cu bacalaureat obfinut Ia un liceu din
mediul rural, rom6nilor de pretutindeni (etnici romani), sau cetilenilor de etnie rromi
nu sunt ocupate in totalitate, locurile rdmase neocupate pot fi redistribuite, cu acordul
MEC, fdri depigirea capacitilii de gcolarizare pentru fiecare domeniu de licenli sau program
de studii.

Art. 38. Listele cu rezultatele concursului de admitere, generate de aplicalia Admitere online,
vor fi ficute publice, prin afigare pe paginile web a ULBS gi ale facultililor. Aceste liste
vor contine, pe ldngd mediile generale, notele oblinute de candidali la toate probele de
concurs luate in considerare la alcdtuirea mediei generale (probe scrise, orale sau probe
practice notate; medii sau note oblinute la examenele de absolvire - dupd caz).
3.3. inscrierea 9i desfigurarea concursului la programele de studii doctorlae 9i

postuniversitare

Art. 39. inscrierea ta concursul de admitere pentru studiile universitare de doctorat se va face
onli ne, prin transm iterea dosarulu i la ad resa dep.doctorate@ulbsibiu. ro

Art. 40. Testul de competenld lingvisticd se va desfigura online, pe platformele Google Classroom
gi Google Meets: candidalii vor primi pe Google Classroom subiectele pentru testarea
competenlelor de comunicare scrisd gi vor avea apoi un dialog cu comisia pentru testarea
competenlelor de comunicare ora15.

Art. 41. Comisia de concurs va primi, cu cel pulin 48 de ore inainte de desfigurarea examenului de
admitere, dosarele tuturor candidalilor, in format electronic.

Art.42. Examenul de admitere se va desfdgura online, sub formd de interviu.
Art. 43. Dispozitiile referitoare la stabilirea, afigarea gi comunicarea rezultatelor la programele de
studii de licenld gi de master se aplicd corespunzator gi programelor de studii de doctorat.

Art.44. inscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii postuniversitare se va
face onl ine, prin tra nsm iterea dosarului la adresa prorector.academ ic@ulbsibiu. ro
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Art.45. Dispoziliile referitoare la stabilirea, afigarea gi comunicarea rezultatelor la programele de
studii de licenli gi de master se aplice corespunzator gi programelor de studii
postuniversitare.

3.4. Contestaliile, confirmarea ocuperii locurilor 9i rezultatele finale

Art. 46. Dupd afigarea listelor cu rezultatele concursului de admitere, candidafii pot depune
contestalii online cu privire la acestea, in conformitate cu prevederile din Regulament.
Arl.. 47.

Contestaliile online se depun

in termenele

stabilite de fiecare facultate gi

cu

respectarea prevederilor Regulamentului.

Art. 48. Dupd solutionarea contestaliilor gi afigarea rezultatelor finale ale concursului de admitere,
candidafii declara$i admigi, trebuie si confirme ocuparea locurilor cdgtigate prin
concurs, in perioadele stabilite de facultili.
Art. 49. Candidatul declarat admis pe un loc fdrd taxi, are obligalia sd depuni diploma de
bacalaureat, respectiv diploma Iicenfi (pentru programele de master) tn original Ia
sediu! facultSlii la care a fost admis, in termenul stabilit de citre aceasta. Nedepunerea in
termen a diplomei de bacalaureat respectiv diplomei licenld (pentru prgramele de master)
in original in original atrage pierderea locului dob6ndit prin concurs.
Art. 50. Candidatul declarat admis pe un loc cu tax6, in etapa de confirmare a locului, trebuie si
semneze online sau la sediul facultilii la care a fost admis, contractul de gcolarizare cu taxd
gi si achite online contravaloarea primei trange din taxa de gcolarizare. ln cazul in care
candidatul a semnat online contractul de gcolarizare cu tax6, se obligi si-l semneze
olograf, in termenele stabilite de universitate, dar nu mai t6rziu de inceputul anului
universitar 2020-2021

.

Art. 51. La confirmarea locului ocupat prin concurs, to[i candidatii admigi, vor achita online taxa de
inmatriculare in cuantum de 25 de lei.
Art. 52. Gandidafii in agteptare pot confirma rimdnerea sau retragerea din procesul de
concurs. Vor fi eliminali din concurs gi nu vor participa la reclasificarea candidalilor, in
urma perioadei de confirmare a locurilor, candidalii in agteptare care nu au confirmat
rimdnerea in procesul de concurs.
Art. 53. La sfdrgitul perioadei de confirmare online a ocupirii locurilor pentru candidalii admigi,
respectiv a rdm6neriiin concurs pentru candidalii in agteptare, aplicafia Admitere online
va realiza reclasificarea candidalilor pe baza opliunilor acestora (procedurd denumitd gi
"glisare"). Reclasificarea candidalilor se realizeazd dupd fiecare sesiune de admitere, cel
tArziu in ziua anterioard inceperii sesiunii de admitere urmdtoare sau a anului universitar,
dupi caz.
Art. 54. in urma procesului de reclasificare realizat de aplicafie se vor genera Iistele care stau
Ia baza inmatriculirii studenlilor in anul universitar 2020-2021. Aceste liste vor fi
publicate pe pagina web a ULBS gi ale facultdlilor.

I

Dispozilii finale

Art. 55. Pe baza listelor prevazute la art. 54, prin decizia rectorului universitSlii, se va realiza
inmatricularea candida$ilor, care vor dobdndi astfel statutul de student in anul
universitar 2020-2021. Aplicalia Admitere online va permite transferul candidatilor admigi
in aplicatia UMS.
Art. 56. Prezentul addendum

intri in vigoare in urma aprobirii acestuia de citre Senatul

universitilii.
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