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I. Dispozitii generale

Concursul de admitere la studii universitare de licenta din anul 2018 in toate facultatile Universitatii
din Bucure~ti se va desfa~ura conform legislatiei In vigoare, conform Ordinului Ministerului
Educatiei Nationale ~i Cercetarii $tiintifice nr. 6102/15.12 .2016 ~i Ordinul ministrului
nr.3062/16.01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul 6102/15.12.2016 ~i prezentei
metodologii.
Tn cadrul Universitatii din Bucure~ti se organizeaza concurs de admitere pentru fiecare program
de studii in vederea evaluarii ~i testarii cuno~tintelor ~i a competentelor cognitive, respectiv
artistice sau sportive ~i se sustine, in conditii identice, in doua sesiuni: iulie §i septembrie. Pentru
eventualele locuri ramase neocupate se va organiza o noua sesiune, nu mai tarziu de data de 25
septembrie 2018 . Locurile ramase neocupate ~i dupa aceasta sesiune vor ti redistribuite.
Admiterea se organizeaza In facultati, In limita capacitatii de ~colarizare aprobata de catre minister,
astfel:
a).pe locuri finantate de la buget;
b).pe locuri cu taxa.

Universitatea poate stabili scutirea de taxa de ~colarizare pentru tinerii proveniti din centre de
plasament sau alte cazuri sociale, in baza unei proceduri adoptate de Consiliul de Administratie,
conform prevederilor legale.

II. Calendarul
concursului de admitere

Tnscrierile se tac la secretariatele facultatilor conform calendarului aprobat de conducerea
universitatii, intre orele 9.00-14.00, iar sambata ~i duminica intre orele 9.00-12.00. De asemenea,
facultatile pot prelungi programul de lnscrieri, dupa caz, cu aprobarea Comisiei de admitere a
Universitatii din Bucuresti.
'

'

Facultatile nu pot sa modifice in avans datele la care incep inscrierile

~i

concursul de admitere.

Tncepand cu sesiunea de admitere - iulie 2018 se va organiza ~i admitere on-line, in conformitate
cu procedurile aprobate de catre Senatul universitar ~i cu procedurile stabilite la nivelul fiecarei
facultati , prin metodologiile proprii de admitere.
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Ill. lnformarea candidatilor

in fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERll la care var fi prezentate, prin afi~are,
informatii privind structura facultatii, cifra de ~colarizare 9i capacitatea, pentru fiecare domeniu de
licenta, lista probelor ~i a manualelor pentru concurs, normele de inscriere ~i de desfa~urare a
concursului. Acelea~i informatii var fi postate pe pagina web a facultatii si pe site-ul UB la sectiunea
ADMITERE 2018.
Prin mass-media var fi prezentate materiale de popularizare ~i informare referitoare la facultatile,
domeniile de licenta 9i programele de studii pentru care se organizeaza admitere.
Toate informatiile aduse la cuno~tinta candidatilor, prin orice fel de mijloace, var fi elaborate in
conformitate cu reglementarile in vigoare stabilite de minister 9i de conducerea Universitatii din
Bucure~ti.

Cu colaborarea studentilor reprezentanti in structurile UB, pot fi elaborate bro9uri, disponibile online, cuprinzand informatii privind serviciile studente9ti de care pot beneficia studentii UB 9i
conditiile de accesare a acestora (burse, locuri de cazare, cantina, servicii de consiliere 9i orientare
in cariera, servicii medicale, acces la baze sportive, oportunitati de voluntariat etc.).

IV.

Organizarea

concursului de admitere

Facultatile var elabora metodologii proprii privind organizarea ~i desfa~urarea concursului de
admitere , care var fi aduse la cuno~tinta candidatilor prin afi~are. De asemenea, se var constitui
comisiile de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusa de Rectorul universitatii
~i este compusa din eel mult 20_de membri, desemnati prin hotararea Senatului. Comisia de
admitere pe facultate este condusa de catre Decan ~i va avea componenta decisa de consiliul
facultatii. Comisiile raspund efectiv de buna organizare ~i desfa~urare a concursului de admitere,
incepand cu inscrierea candidatilor ~i terminand cu rezolvarea contestatiilor ~i afi~area rezultatelor
finale.
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Decanii facultatilor pot fi lnlocuiti, ca pre~edinti ai comisiilor de admitere, numai din motive de
sanatate sau cand se afla lntr-o situatie de incompatibilitate. Aceea~i prevedere este valabila ~i
pentru membrii comisiilor de admitere sau pentru cadrele didactice examinatoare.
Dupa lncheierea actiunii de lnscriere a candidatilor, In functie de numarul acestora
diversitatea disciplinelor de concurs, comisiile de admitere pe facultati var stabili:

~i

de

• lista nominala a persoanelor care var raspunde de verificarea identitatii candidatilor
supravegherea acestora In timpul desfa~urarii lucrarilor scrise;

~i

de

• lista nominala a cadrelor didactice care urmeaza a asigura examinarea orala a candidatilor,
corectarea lucrarilor scrise ~i rezolvarea contestatiilor depuse; folosirea altar corectori decat
cadrele didactice ale Universitatii se va face numai cu aprobarea Comisiei de admitere pe
Universitate.
Tntregul personal care participa la organizarea ~i desfa~urarea concursului de admitere va fi instruit
la nivelul fiecarei facultati.
Cadrele didactice ~i celelalte persoane, antrenate In concursul de admitere, care se abat de la
respectarea normelor In vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciaza buna organizare ~i
desfa~urare a concursului, vor fi lnlocuite imediat din functiile lndeplinite ~i. daca este cazul,
sanctionate conform prevederilor legale ~i ale Cartei universitare.

V. Dreptul de inscriere
la concursul de admitere

La concursul de admitere la studii universitare de licenta se pot lnscrie absolventi de liceu cu
diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.
La admitere pot candida ~i cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apaf"linand
Spatiului Economic European ~i ai Confederatiei Elvetiene, In acelea~i conditii prevazute de lege
pentru cetatenii romani, inclusiv In ceea ce prive~te taxele de ~colarizare. Recunoa~terea studiilor
efectuate In afara Romaniei, se face In conformitate cu prevederile legale In vigoare la momentul
lnscrierii.
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Pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea se sustine in limba straina
de predare a programului de studii universitare.
La admiterea la studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa
prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de catre institutiile
abilitate de minister.
fn cazul dublei cetatenii, candidatii var opta pentru una dintre cetateniile cu care var sa participe la
concurs ~i aceasta optiune nu poate fi schimbata pe parcursul admiterii din anul universitar
respectiv.
Candidatii, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obtinut performante
recunoscute la concursuri nationale pot fi admi!?i fara examen !?i fara plata taxei de admitere, pe
locurile finantate de la buget, conform metodologiilor proprii elaborate de facultati.
Candidatii la studiile universitare de licenta care au obtinut, in perioada studiilor liceale, distinctii
(premiile I, 11, 111, mentiune) la olimpiadele !?Colare internationale recunoscute de minister
beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere !?i fara plata taxei
de admitere, pe locuri finantate de la buget.
Pana la data de 30 septembrie facultatile var comunica Rectoratului Universitatii din Bucure~ti
listele nominale ale olimpicilor acceptati, mentionand concursul/olimpiada la care au fast
ca~tigatori ~i anul obtinerii premiului. De asemenea, se var transmite liste cu olimpicii internationali
inscri~i in anul I.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultati sau domenii din cadrul
Universitatii din Bucure~ti sau din alte institutii de invatamant superior, dar poate fi admis la un
singur program de studii al aceluiasi ciclu, pe locuri finantate de la buget. Candidatul admis
concomitent la eel mult doua universitati sau facultati sau specializari, in acela!?i ciclu de studii,
este obligat sa opteze pentru aceea la care dore~te sa fie admis pe locuri finantate de la buget,
prin prezentarea dosarului cu actele in original (diploma de bacalaureat/adeverinta de absolvire)
in termen de 3-5 zile de la afi$area rezultatelor conform metodologiei fiecarei facultati.
Neprezentarea diplomei in original la termen, din vina exclusiva a candidatului admis, duce la
pierderea locului finantat de la buget.
Studentii institutiilor de invatamant superior de stat inmatriculati in anii precedenti pe locuri
finantate de la bugetul de stat, care renunta la continuarea studiilor sau decid sa urmeze studiile
unei alte facultati, beneficiaza de locul finantat prin grantul de studii, numai pe durata normala de
studiu (scazand din durata de studiu a noii specializari anii de studii cu finantarea de la buget la
6
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specializarea initiala). Daca prima specializare este urmata prin achitarea taxei de studiu, cea de
a doua specializare poate fi studiata cu finantare de la buget.
Studentii de la institutiile de invatamant superior particular acreditate sau autorizate sa functioneze
provizoriu care au fost declarati admi$i in acela$i domeniu in urma concursului de admitere, pe
locurile finantate de la buget, pot beneficia de recunoa$terea studiilor efectuate. Consiliul facultatii
stabile$te, pe baza Raportului unei comisii special constituita, anul in care pot fi transferati. precum
$i eventualele examene de diferenta.
Costurile aferente depa$irii duratei invatamantului gratuit, prevazute de lege, se suporta de catre
studenti.

VI. inscrierea
la concursul de admitere
Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa fi$a-tip de inscriere, Tn care
vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate Tn formularul respectiv. Candidatii din
randul minoritatilor nationale vor preciza, Tn fi$a de Tnscriere, disciplinele pe care le-au studiat Tn
liceu Tn limba materna $i pentru care solicita sa sustina probele Tn limba respectiva.
Fi$a de inscriere poate fi completata $i on-line, Tn conformitate cu procedurile aprobate prin
metodologiile facultatilor.
Acte
necesare la inscriere:

a) Fi$a-tip de Tnscriere ;
b) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie certificata
conform cu originalul sau adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru
promotia 2018) eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media
generala, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate $i faptul c~ nu
a fost eliberata diploma;
Prin exceptie, pentru candidatii care au promovat examenele de bacalaureat in sesiunile
corespunzatoare anului $COiar 2017-2018, in baza acordului scris al acestora, Universitatea din
Bucure~ti se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania
(SlllR) in vederea preluarii datelor personale !}i a rezultatelor obtinute la bacalaureat ale acestor
candidati. caz in care nu este necesara adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant.
Pentru interconectare cu SllR se va incheia un protocol cu ministerul.
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c) Certificatul de na~tere, Tn copie certificata conform cu originalul;
d) Diploma de olimpic, Tn copie, numai pentru candidatii care se Tnscriu ca olimpici ;
e) Adeverinta medicala-tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
f) Trei fotografii % cm;

g) C.I sau pal?aport Tn copie;
h) Chitanta de plata a taxei de Tnscriere la concursul de admitere Tn conformitate cu taxele aprobate
de Senatul Universitatii din Bucure~ti;
i) Documentul de recunoa~tere a studiilor efectuate Tn afara Romaniei, conform prevederilor
legale Tn vigoare la data Tnscrierii;
j) Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la Tnscriere la concursul de admitere, se
va prezenta unul din urmatoarele documente:

*

copie legalizata de pe certificatele de deces ale parintilor (Tn cazul celor orfani de ambii parinti);

*

adeverinta de la casa de copii (In cazul celor aflati In aceasta situatie);

*

adeverinta din care sa rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, Tn activitate
sau pensionat, a sustinatorilor legali;

*

adeverinta din care sa rezulte calitatea de personal lncadrat In Universitatea din Bucure!?ti
pentru sustinatorii legali ai candidatului.

inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolven[ii seminariilor teologice liceale, se
poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, excep[ie facand absolven[ii de seminar din
seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fast echivalata cu cea de bacalaureat; in plus,
candida[ii sunt obliga[i sa prezinte certificatul de botez, precum §i acordul scris al Arhiepiscopiei
sau Episcopiei de care ace§tia apar[in (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul
studiilor sumele bane§ti cuvenite: dona[ii, burse, semiburse etc.) §i in cadrul careia urmeaza a fi
repartiza[i.
Tnscrierea la concursul de admitere se poate face, In numele candidatului , l?i de catre o alta
persoana pe baza de procura.
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Facultatile var prevedea si facilitati online pentru inscriere, in metodologiile proprii. in acest caz
facultatile var dezvolta platforme on line fiind necesar sa se solicite datele de identificarepersonale,
conform cartii de identitate/pa~aportului.
Cei care se inscriu ~i urmeaza doua facultati I specializari var prezenta originalul diplomei de
bacalaureat la facultatea la care au fast admi~i pe locurile finantate de la buget, iar copia certificata
conform cu originalul la cealalta facultate.
inscrierea ~i eliberarea legitimatiilor de concurs se face numai daca, dupa verificarea fiecarui
dosar, se constata ca:
•

fi~ele-tip

de inscriere sunt completate corect;

• candidatii au precizat facultatea ~i forma de invatamant la care doresc sa concureze, domeniile,
precum ~i disciplinele sau probele de concurs, dupa caz.
Pentru candidatii din randul minoritatilor nationale care solicita sustinerea unor probe de concurs
in limba materna, comisia va verifica daca disciplinele pentru care se solicita acest lucru au fost
predate in liceu in limba respectiva. in caz contrar, candidatii vor fi anuntati ca nu pot sustine
probele respective in limbile minoritatilor nationale.
Dupa incheierea definitiva a inscrierii, comisiile de admitere intocmesc listele nominale cu
candidatii inscri~i. in ordine alfabetica, pe care le afi~eaza la lac vizibil ~i postate pe site-ul admiterii,
cu eel putin 24 de ore inainte de inceperea primei probe. Listele var preciza:
• facultatea, domeniul ~i forma de invatamant la care sunt inscri~i candidatii, ordinea de preferinta
a specializarilor (daca este cazul) ~i probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt
probe la alegere);
• repartizarea candidatilor pe sali de concurs, iar pentru probele orale, la care examinarea se face
individual, repartizarea pe serii ~i sali de concurs;
• limba matern~ in care urmeaza sa sustina unele probe, numai pentru cazurile in care aceasta
este diferita de limba romana.
Orice sesizare a candidatilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifica
imediat, corecturile necesare efectuandu-se direct pe listele afi~ate, respectiv pe site-ul admiterii
eel mai tarziu cu 3 ore inainte de inceperea primei probe, cu aprobarea Pre~edintelui comisiei.
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VII. Stabilirea subiectelor
pentru probele de concurs

La examenul de admitere, pentru stabilirea subiectelor se var /ua in considerare toate manua/ele
alternative va/abile pentru disciplinele §i clasele de /iceu.

Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc in ziua de concurs, prin tragere la sorti, in fata
Comisiei de admitere, dintr-un numar de subiecte formulate (in prezenta membrilor comisiei), de
catre 2 speciali~ti, cadre didactice la facultatea de profil. Subiectele formulate din care se va face
tragerea la sorti trebuie sa acopere, pe cat posibil, intregul continut al programei studiate in liceu.
in formularea subiectelor se va tine seama de urmatoarele:
• sa fie in stricta conformitate cu continutul programelor
corespunzatoare disciplinelor de concurs;

~i

a manualelor studiate in liceu,

• sa asigure o cuprindere echilibrata a curriculei ~i sa poata fi rezolvate de un candidat cu
pregatire buna, in limita timpului destinat fiecarei probe;
• sa faca posibila aprecierea obiectiva a pregatirii candidatilor, a competentele lor cognitive
celor practic-aplicative pentru specializarea aleasa.

~i

a

Subiectele var fi astfel formulate, incat sa asigure verificarea nu numai a volumului de cuno~tinte
acumulate, ci ~i a capacitatii de a intelege ~i a aplica aceste cuno~tinte. de a sesiza conexiunea
lor ~i de a reflecta asupra acestora.
Pentru probele orale ~i pentru unele probe practice ~i de aptitudini, la care candidatii participa
individual, comisiile de admitere din facultati vor solicita, cu eel mult 2 zile inainte de inceperea
probei respective, unui numar de minimum 3 cadre didactice de specialitate, seturi de bilete
cuprinzand fiecare minimum 3 subiecte, teme, intrebari sau exercitii cu caracter aplicativ,
corespunzatoare specificului disciplinei respective. Cu o zi inainte de inceperea probei, Comisia
de admitere, impreuna cu 1-2 cadre didactice de specialitate, va verifica, selecta ~i definitiva
biletele pentru examinarea orala, care vor fi aprobate ~i semnate de Pre~edintele Comisiei de
admitere din facultatea respectiva. Dupa definitivare ~i aprobare, biletele de examen var fi
multiplicate intr-un numar suficient de exemplare ~i pastrate sub cheie, in dulapuri securizate, la
sediul Comisiei de admitere pe facultate.
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Facultafile var include in mod obligatoriu in metodologia proprie criterii de departajare a
candidafilor (eel pu(in doua), inclusiv in cazul mediilor egale obfinute la admitere, astfel incat
numarul candidafilor declarafi admi§i sa nu depa§easca capacitatea de §Co/arizare alocata fiecarui
program de studiu. Aceste criterii var ti aduse la cunostinta candidatilor inca de la inscriere.

VIII.
~i

Desfa~urarea,

verificarea

notarea probelor de concurs

Probele orale se desfa~oara pe baza programului stabilit de Comisia de admitere a facultatii ~i
cu eel putin 24 de ore inainte de inceperea probei. Nu se admite programarea a doua probe
orale in aceea~i zi, pentru aceea~i grupa de candidati.
afi~at

Pentru desfa~urarea probelor orale, candidatii sunt impartiti pe grupe de examinare ~i repartizati
pe sali, iar cadrele didactice examinatoare pe comisii de examinare formate din minimum 3
persoane.
Componenta ~i repartizarea colectivelor de examinare pe grupe de candidati se stabilesc inainte
de inceperea probei la fiecare grupa, de catre pre~edintele comisiei, prin tragere la sorti, astfel
incat sa se evite, pe cat posibil, ca aceste colective sa fie formate din acelea~i persoane la doua
grupe consecutive de candidati.
Candidatii sunt introdu~i in sali in ordinea afi~ata, respectandu-se ora stabilita pentru inceperea
probei, astfel ca in sala sa fie permanent 2 candidati.
Examinarea orala se face pe baza subiectelor cuprinse in biletele de examen, eventualele intrebari
suplimentare referindu-se in mod obligatoriu la aceste subiecte. Toti membrii comisiei examineaza
concomitent aceea~i persoana. Dupa examinarea fiecarui candidat, acesta semneaza ciorna pe
care ~i-a pregatit raspunsurile ~i o preda comisiei, iar comisia de examinare stabile~te nota finala
sau calificativul final al probei, pe care le trece imediat in legitimatia candidatului.
La probele orale la care aprecierea se face cu calificativul ADMIS sau RESPINS, calificativul
final al probei se stabile~te pe baza majoritatii simple a calificativelor (ADMIS sau RESPINS),
acordate separat de fiecare examinator in parte, dupa examinarea fiecarui candidat.
La probele orale la care aprecierea se face cu note de la 10 la 1, fiecare examinator apreciaza in
mod independent, cu note intregi de la 10 la 1, raspunsul la fiecare subiect/tema inscris in biletul
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de examen. Media probei, acordata separat de fiecare examinator, este media aritmetica, cu doua
zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de acesta pentru fiecare subiect, tema, problema sau
interviu.
Pe toata durata desfa~urarii probei orale, Tn salile de examinare au acces, Tn afara comisiilor de
examinare ~i a candidatilor introdu~i Tn ordinea afi~ata, numai membri ai Comisiei de admitere pe
Universitate sau pe facultate.
Probele scrise. in vederea desfa~urarii probelor scrise, supravegherea se va realiza de cadre
didactice ~i de alte persoane stabilite de decanat. Listele cu personalul de supraveghere vor fi
aprobate de catre pre~edintele Comisiei pe facultate. Repartizarea pe sali a personalului de
supraveghere se va face prin tragere la sorti de catre Comisia de admitere pe facultate cu 2-3 ore
Tnaintea fiecarei probe, astfel ca pentru fiecare sala sa se asigure un responsabil de sala ~i un
numar suficient de supraveghetori, Tn functie de marimea ~i de particularitatile salii, dar minimum
3 persoane.
Salile de concurs vor fi, Tn prealabil, amenajate pentru aceste activitati prin:
• eliminarea oricarui material didactic care ar putea influenta lucrarile candidatilor;
•

afi~area

tabelului nominal cu candidatii repartizati Tn sala respectiva, la intrarea Tn sala.

inainte de a se deplasa spre salile unde au fost repartizati, responsabilii de sali primesc, sub
semnatura, de la membrii Comisiilor de admitere pe facultati, tabelul
nominal cu candidatii repartizati Tn sala respectiva ~i un numar de coli-tip, destinate probelor scrise,
precum ~i hartie ~tampilata pentru ciorne, Tn functie de numarul candidatilor din sala de care
raspund.
.
Accesul candidatilor Tn sala de concurs este perm is cu maximum o ora Tnainte de Tnceperea probei.
La intrarea candidatilor Tn sala, personalul de supraveghere verifica identitatea acestora, pe baza
unui document valabil de identitate (C.1., pa~aport), a legitimatiei de concurs ~i a tabelului nominal
cu candidatii repartizati Tn sala respectiva. Actele personale raman pe masa candidatului pe toata
durata desfa~urarii probei respective, pentru control.
Candidatii care nu au asupra lor toate documentele mentionate anterior nu sunt primiti Tn sala de
examen; Tn cazuri-limita, pre~edintele Comisiei de admitere pe facultate poate decide asupra
primirii lor.
Este strict interzisa introducerea de catre candidati Tn salile de concurs a oricaror echipamente,
dispozitive l?i mijloace electronice.
12

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
,

Responsabilul de sala consemneaza prezenta sau absenta candidatilor pe tabelul nominal ~i
lnmaneaza fiecarui candidat cate o coala-tip, indicandu-le sa completeze, citet, numarul
legitimatiei, numele ~i prenumele, precum ~i prenumele tatalui, pe coltul ce urmeaza sa fie lipit,
precum ~i celelalte rubrici (facultatea, domeniul, disciplina la care se sustine lucrarea). Coltul se
va lipi numai In momentul predarii lucrarii finale.
Pentru elaborarea ciornelor, candidatii var primi coli de hartie distincte, pe care va fi aplicata, In
prealabil, ~tampila facultatii.
Responsabilul de sala

prime~te

plicul cu subiecte de la delegatul Comisiei de admitere pe facultate

~i verifica integritatea sigiliului aplicat pe el. Tn cazul In care se constata nereguli, se va anunta

imediat Comisia de admitere. Ora stabilita de Comisia de admitere pentru lnceperea probei scrise,
deci pentru deschiderea plicurilor cu subiecte, va fi aceea~i pentru toate salile unde se sustine
aceea~i proba In cadrul unei facultati.
La ora stabilita, responsabilul de sala deschide plicul cu subiecte In fata celorlalti supraveghetori
~i a candidatilor. Daca este cazul, subiectele sunt scrise pe tabla imediat dupa deschiderea plicului
cu subiecte.
Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra In sala ~i nici un
candidat nu mai poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa ~i semneaza de predarea
acesteia.
Timpul destinat pentru elaborarea unei lucrari scrise este de 3-4 ore, socotit din momentul In care
subiectele au fast scrise complet pe tabla.
Se va atrage atentia candidatilor ca pentru elaborarea lucrarii scrise se pot folosi numai cerneala
sau pix de culoare albastra sau neagra, iar pentru executarea schemelor ~i desenelor numai creion
negru. Se interzice folosirea de catre candidati, in timpul probelor scrise, a mini-calculatoarelor,
riglelor de calcul ~i a altar mijloace de calcul sau materiale didactice.
De asemenea, nu se va folosi alta hartie in afara colilor-tip ~i a hartiei ~tampilate pentru ciorne,
distribuite de catre supraveghetori. La cerere, responsabilul de sala va distribui candidatilor colitip In plus fata de cele inmanate initial; rubricile din aceste coli suplimentare, aflate In coltul care
urmeaza sa fie lipit, var fi completate in acela~i fel ca ~i cele din colile acordate initial.
Dupa transcrierea integrala a subiectelor pe tabla, pre~edintele Comisiei de admitere pe facultate,
lnsotit de un cadru didactic de specialitate, verifica daca subiectele au fast scrise corect pe tabla
In toate salile de concu.rs ~i daca lucrarile se desfa~oara In conditii normale.
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in cazul 'Ln care, Tn timpul desfa~urarii probei scrise, unii candidati doresc sa T~i transcrie lucrarea,
fara sa depa~easca timpul destinat probei, colile folosite initial var fi anulate pe lac, sub semnatura
responsabilului de sala.
inscrierea numelui candidatilor pe colile-tip destinate lucrarilor scrise, Tn afara rubricii care se
sigileaza, precum ~i orice alte semne distincte, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective.
Pe masura ce T~i Tncheie lucrarile, candidatii le predau responsabilului de sala care semn.eaza pe
coltul lucrarii. alaturi de numele candidatului, dupa care candidatii lipesc colturile lucrarii. Tn fata
acestuia $i semneaza Tn tabelul nominal. Candidatii predau separat unuia dintre supraveghetori
colile-tip anulate ~i colile de hartie folosite ca ciorne.
in cazul Tn care, din motive stringente, independente de vointa sa, un candidat este nevoit sa
paraseasca sala Tn timpul desfa~urarii probei scrise, acesta va fi Tnsotit de unul din supraveghetori
pana Tn momentul revenirii Tn sala.
La expirarea timpului destinat probei, candidatii care nu au terminat lucrarea o predau Tn faza Tn
care se afla, fiind interzisa depa~irea timpului stabilit pentru elaborarea lucrarilor.
Responsabilul de sala, Tnsotit de membrii colectivului de supraveghere, duce lucrarile la sediul
Comisiei de admitere pe facultate ~i le preda, cu numar ~i sub semnatura, membrilar Comisiei de
admitere.
Colile-tip anulate, precum ~i hartia folosita pentru ciarne, se predau distinct membrilor Comisiei de
admitere ~i nu se iau Tn considerare la verificarea ~i aprecierea lucrarilar scrise.
Membrii Comisiei de admitere pe facultate var verifica daca numarul lucrarilar predate corespunde
cu numarul semnaturilar de pe tabel ~i var proceda la aplicarea ~tampilei facultatii sau a ~tampilei
confectionate special pentru lucrarile scrise. Dupa terminarea acestei operatiuni, ~tampila folasita
Tn acest scop se va pastra Tn exclusivitate de catre decan.
Lucrarile la aceea~i disciplina ~i avand acelea~i subiecte, preluate de la respansabilii de sali, var
fi amestecate, apai grupate Tn seturi codificate. Ciarnele Tntocmite de candidati cu ocazia elaborarii
lucrarilar scrise, precum ~i eventualele coli-tip anulate Tn timpul desfa~urarii probei, se
Tmpacheteaza ~i se pastreaza separat, sub cheie, 30 zile de la Tncheierea concursului, cand se
distrug sub supravegherea decanului.
in timpul desfa~urarii actiunif de verificare ~i notare, lucrarile var fi pastrate la sediul Camisiei de
admitere pe facultate, Tn dulapuri metalice sigilate. Predarea lucrarilar spre verificare ~i notare se
face prin tragere la sorti ~i sub semnatura corectorului, Tn prezenta pre~edintelui sau secretarului
Comisiei de admitere.
14

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
I

IX. Verificarea

~i

notarea

lucrarilor scrise
Verificarea ~i notarea lucrarilor scrise se desfa~oara in sali dinainte stabilite dupa un program fixat
de comisia de admitere; se va evita ca in salile respective sa ramana mai putin de 3 persoane in
timpul actiunii de verificare. Accesul in aceste sali al altar persoane in afara membrilor Comisiei
este cu desavar~ire interzis. Zilnic, dupa terminarea programului pentru verificare, seturile de
lucrari se predau pre~edintelui · sau secretarului Comisiei de admitere pe facultate, pentru a fi
inscrise ~i pastrate in dulapuri securizate, care se sigileaza. Corectorii au obligatia ca, in momentul
in care parasesc sala de lectura, sa predea imediat la comisie setul de lucrari.
Fiecare lucrare va fi verificata independent de 2 cadre didactice ~i apreciata separat cu note de la
1O la 1. Media fiecarei lucrari scrise, acordata independent ~i separat de fiecare corector, se
calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate pentru fiecare
subiect, tema, problema etc.
Notele acordate pentru fiecare subiect, tema, problema etc., precum ~i media pe lucrare se inscriu
in borderouri separate, astfel incat sa fie cunoscute numai de persoana care a apreciat lucrarea .
Aceste borderouri se depun, odata cu lucrarile verificate, la comisia de admitere.
La Facultatea de Drept, precum ~i la celelalte facultati care folosesc sistemul de evaluare de tip
grila, verificarea lucrarilor (foi de raspuns tip grila), codificate in prealabil in sistem zecimal ~i in
sistem binar, se face prin scanarea acestora ~i acordarea de catre computer a punctajului rezultat
in urma aplicarii baremului-~ablon. Punctajele obtinute se tree pe lucrarile codificate, iar dupa
desigilarea lucrarilor punctajul aferent fiecarui cod de lucrare se atribuie candidatilor ~i se tiparesc
listele cu rezultate .
Dupa incheierea verificarii ~i notarii tuturor lucrarilor in conditiile precizate mai sus, Comisia de
admitere transcrie mediile acordate de examinatori fiecarei lucrari in borderouri centralizatoare ~i
calculeaza media finala a lucrarii ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediilor
acordate de fiecare examinator in parte, sub controlul ~i raspunderea pre!?edintelui Comisiei.
Borderourile centralizatoare se intocmesc in dublu exemplar, din care un exemplar este pastrat de
vicepre~edintele Comisiei. in cazul in care, intre mediile acordate de examinatori, la aceea~i
lucrare scrisa, exista diferenta mai mare de 1.00 punct, lucrarea va fi incredintata unui alt cadru
didactic, numit de pre!?edintele Comisiei, care, in prezenta persoanelor care au acordat mediile
respective, va proceda la reverificarea lucrarii ~i va stabili media finala a lucrarii, pe care ova trece
in borderou, sub semnatura. Aceasta modalitate se aplica in cazul in care cei doi corectori nu
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ajung la o concluzie clara asupra notei generale. Tn borderourile centralizatoare var fi trecute
mediile definitive, pe baza carora se va calcula media finala a lucrarii.
Media finala se Tnscrie pe fiecare lucrare Tn parte, cu cerneala, Tnainte de deschiderea acestora,
cu semnatura Pre~edintelui Comisiei ?i/sau, dupa caz, a vicepre?edintelui comisiei. Prin sondaj se
var verifica notele trecute pe lucrari cu cele Tnscrise Tn exemplarul doi al borderoului centralizator.
Lucrarile scrise ale candidatilor se deschid numai dupa Tncheierea tuturorprobelor de concurs
trecerea mediei finale pe fiecare lucrare.

~i

Dupa trecerea tuturor mediilor finale pe lucrari, se Tntocmeste lista de control pe care Comisia de
admitere o verifica, nota cu nota. comparand-o cu notele aflate pe lucrarile scrise respective.
Gre~elile

constatate cu aceasta ocazie se corecteaza In memoria calculatorului. Listele de control
se editeaza iterativ pana la obtinerea unei variante corecte.
Pe baza notelor din aceasta lista de control, se pot obtine, prin utilizarea softului specializat, toate
situatiile necesare concursului de admitere.
Mediile finale ale probelor de concurs (practice, orale, scrise), stabilite In conformitate cu
precizarile de mai sus, nu pot fi modificate.
Orice frauda sau tentativa de frauda, In timpul desfasurarii probelor de concurs (orale, scrise.
practice), se sanctioneaza cu eliminarea imediata a candidatului respectiv din concurs,
mentionandu-se In toate documentele "eliminat din concurs".
Se va considera ca fiind frauda oricare dintre urmatoarele situatii:
'

a. copierea de la alti candidati sau comunicarea In orice mod cu
examenului;

ace~tia

In timpul

desfa~urarii

b. comunicarea, prin orice mijloace, cu persoaneaflate In afara sau In interiorul cladirii de examen;
c. detinerea de tiparituri sau alte Tnscrisuri continand surse de informare privind materia probei de
examen, indiferent daca acestea au fost sau nu utilizate In timpul desfa~urarii examenului;
d. detinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea
sau informarea, indiferent de natura sau forma acestora (telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri,
tablete, ceasuri etc.) sau accesorii ale acestora, indiferent daca acestea au fost sau nu utilizate In
timpul examenului;
e. substituirea de persoana.
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Frauda si madul de realizare a acesteia var ti cansemnate Tntr-un referat ce se va Tntacmi pe lac
<!le catre respansabilul de sala. Tnscrisul daveditar al fraudei sau, dupa caz, mijloacele tehnice
prahibite var ti retinute de responsabilul de sala. Referatul de constatare a fraudei, semnat de
respansabilul de sala 9i de supraveghetori ~i insatit, daca este cazul, de Tnscrisurile sau mijloacele
tehnice retinute, var ti Tnaintate de respansabilul de sala Camisiei de admitere pe facultate.
Toate documentele legate de organizarea 9i desfa9urarea concursului de admitere (lucrari scrise, ·
borderouri Tnseriate 9i listele cuprinzand rezultatul concursului de admitere pe facultate) se
pastreaza Tn dulapuri securizate, sigilate, pana la Tncheierea actiunii de verificare a contestatiilor.
Catalaagele utilizate pentru Tnregistrarea rezultatelar probelor de concurs se 9tampileaza 9i se
Tnseriaza inainte de inceperea cancursului 9i, du pa terminarea actiunii de verificare a contestatiilar,
se pastreaza in arhiva, in acelea9i conditii, ca 9i cataloagele 9i matricalele din timpul studiilar.

X. Stabilirea ~i comunicarea
rezultatelor concursului
La facultatile la care cancursul se arganizeaza in doua etape, fiecare praba din etapa I are caracter
eliminatoriu. Sunt admi9i in etapa a II-a numai candidatii care, la prabele primei etape, au obtinut
calificativul ADMIS la fiecare proba. Rezultatele primei etape se afi9eaza pe liste nominale in
ordine alfabetica, separat pentru candidatii admi9i la a doua etapa 9i separat pentru candidatii
respin9i.
Dupa incheierea tuturor·probelor, se calculeaza pentru fiecare candidat media generala, ca medie
aritmetica, calculata cu doua zecimale, tara rotunjire, a mediilor finale abtinute la fiecare praba de
concurs. Probele de la care candidatul a absentat se noteaza cu zero 9i intra in calculul mediei
genera le.
Media generala minima de admitere la studii universitare de licenta nu poate fi mai mica decat 5
(cinci) sau decat un numar minim de puncte echivalente.

Media genera/a de admitere se calculeaza ca medie aritmetica a note/or ob[inute la probele
examenului de admitere.
La calculul mediei generale de admitere pot fi luate in considerare notele de la probele de
bacalaureat ~i media de la bacalaureat, dar nu pot fi luate in calcul mediile sau notele din anii de
studii preuniversitare.
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Admiterea se face strict Tn ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute de candidati. Tn
limita numarului de locuri stabilit pentru fiecare facultate, respectiv domeniul din cadrul acesteia ~i
Tn functie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.
Mediile generale (punctajele) obfinute de candidafi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii
de clasificare numai la facultatea/domeniul la care ace§tia au candidat.

Sistemul de departajare, la medie egala, va fi adus la
la Tnscriere.

cuno~tinta

candidatilor, prin

afi~are,

Tnca de

Comisia de admitere Tntocme~te pentru fiecare facultate ~i domeniul din cadrul acesteia, lista
comuna a candidatilor, Tn ordine descrescatoare a mediilor generale obtinute.
Dupa stabilirea rezultatelor finale ale concursului, comisia de admitere pe facultate va verifica atent
modul Tn care au fast efectuate toate operatiile, pentru a se elimina orice posibilitate de eroare Tn
calcularea mediilor ~i trecerea lor Tn cataloagele alfabetice sau Tn stabilirea ordinii de clasificare a
candidatilor.
La Tntocmirea deciziilor de Tnmatriculare se vor respecta, cu strictete. capacitatile de scolarizare
aprobate de catre ARACIS si stabilite prin Hotarare de Guvern. Rectorul Universitatii emite decizii
de Tnmatriculare pentru candidatii declarati admi~i.
Dupa aprobarea Tnmatricularii, studentii sunt Tnscri~i Tn Registrul matricol sub un numar unic valabil
pentru Tntreaga perioada de ~colarizare la specializarea/programul de studii la care au fast admi~i.
Comisia de admitere pe facultate poarta Tntreaga raspundere privind aplicarea ~i respectarea
normelor referitoare la stabilirea ~i comunicarea rezultatelor finale ale concursului de admitere.
Listele candidatilor admi~i. cu respectarea stricta a capacitatilor de ~colarizare aferente
domeniului/specializarii, (in ordinea descrescatoare a mediilor) ~i respin~i (Tn ordine alfabetica) la
probele eliminatorii ~i probele scrise, vor fi avizate de Comisia de admitere pe facultate ~i aprobate
de Comisia centrala pe universitate, Tnainte de afi~are, dupa cum urmeaza:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa admitere;
b) liste finale - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa solutionarea contestatiilor care
cuprind rezultatele definitive ~i incontestabile.
Listele contin urmatoarele categorii de informatii:
a) Lista candidatilor admi~i pentru locurile cu finantare de la buget, Tn limita numarului de
locuri repartizate, daca este cazul;
b) Lista candidatilor admi~i pentru locurile Tn regim cu taxa, Tn limita numarului de locuri
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repartizate, daca este cazul;
c) Lista candidatilor respin~i. daca este cazul.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cuno~tinta publica, prin afi~are imediata, la sediul
facultatii, la loc vizibil ~i prin publicarea pe site-ul facultatii.
Pe listele afi~ate se vor indica, Tn dreptul fiecarui candidat, mediile finale obtinute la probele de
concurs ~i media generala.
Dupa afisarea rezultatelor finale dosarele candidatilor respin~i sau ale celor care renunta la locul
obtinut prin admitere, se restituie, la cerere, Tn eel mult 48 ore de la depunerea solicitarii, obligatoriu
gratuit, pe baza actelor de identitate.

XI. Depunerea §i rezolvarea
contestatii lor
Eventualele contestatii cu privire la rezultatul probelor scrise se depun la secretariatele facultatilor
Tn termen de 48 de ore de la afi~area rezultatelor finale ale concursului. Facultatile pot reglementa
modalitatea de transmitere a contestatiilor prin email. Termenul stabilit pentru depunerea contestatiilor
va fi reamintit candidatilor odata cu afi~area rezultatelor. De asemenea, se va reaminti candidafilor
ca nu se primesc, in nici un caz, contestafii la contestafii. La facultatile sau specializarile la care
concursul se organizeaza Tn doua etape, contestatiile la probele scrise din cadrul primei etape se
depun ~i se rezolva Tnainte de Tnceperea probelor pentru etapa a II-a. La probele orale §i de
aptitudini nu se admit contestafji.
Pentru rezolvarea contestatiilor depuse de candidati, pre~edintele Comisiei nume~te 3-5 cadre
didactice, altele decat cele ce au facut parte din comisia de corectare, care vor examina fiecare
contestatie, verificand modul Tn care au fost respectate normele ~i procedura de concurs, criteriile
de apreciere a lucrarilor scrise supuse contestarii, comparativ cu continutul ~i calitatea
raspunsurilor date de candidat, precum 9i daca notele 9i mediile acordate de corectori au fost
transcrise corect pe toate documentele de concurs, iar mediile finale 9i generale au fost
calculate corect. Dupa expirarea termenului de rezolvare 9i de raspuns la contestatii (eel mult 3
zile de la expirarea termenului de depunere a acestora), rezultatul concursului de admitere se
considera definitiv ~i nu mai poate fi modificat. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.
Contestatiile depuse dupa Tndeplinirea acestei proceduri nu vor fi luate Tn considerare, indiferent
de autoritatea careia Ti sunt adresate.
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Tn cazul in care, in urma analizarii contestatiilor se constata abateri de la normele !?i procedura de
concurs sau erori in calcularea mediilor, transcrierea lor pe documentele de concurs :,?i stabilirea
ordinii de clasificare, decanul facultatii va intocmi proces-verbal de constatare, pe care ii va inainta
Comisiei de admitere pe Universitate pentru rezolvare.
Tn cazul reclamarii ori contestarii unor nereguli la admitere, produse de cadrele didactice, Comisia
de admitere solicita Rectorului intrunirea Comisiei de Etica pentru analiza cazului :,?i luarea deciziei
corespunzatoare.
Tn cazul in care la unele din lucrarile contestate se constata gre:,?eli evidente de apreciere, fata de
criteriile stabilite de Comisia de admitere, lucrarile respective vor fi reverificate de catre o comisie
special numita in acest scop.
Se recomanda ca aceste comisii sa consulte :,?i cadrele didactice care au verificat lucrarile
respective in timpul concursului, pentru clarificarea eventualelor puncte de vedere.
Nota rezultata in urma evaluarii contestatiei reprezinta nota finala, indiferent de rezultatul
contestatiei.
Nu se admit contestatii care au la baza necunoa!?terea metodologiei de admitere.

XII.

Dispozitii finale

Universitatea din Bucure!?ti percepe taxa de inscriere la concursul de admitere de la candidati
pentru organizarea !?i desfa!?urarea concursului de admitere. lnformatiile privind nivelul taxelor !?i
conditiile de plata se afi!?eaza la secretariatele facultatilor !?i pe site-urile facultatilor. Facultatile var
asigura candidatilor ~i posibilitatea achitarii taxei prin mijloace online.
Nu var ti supu:,?i taxelor de inscriere la concursul de admitere candidatii orfani de ambii parinti, cei
proveniti din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic in activitate sau
pensionat si copiii personalului incadrat in Universitatea din Bucuresti, precum ~i cei admi~i tara
examen de admitere datorita rezultatelor obtinute la concursuri nationale sau olimpiade ~colare. Ace!?tia
sunt scutiti de plata taxei de inscriere la admitere o singura data in cadrul Universitatii din Bucure:,?ti
in cadrul unei sesiuni de admitere.
Scutirea de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere se acorda de pre!?edintele Comisiei
de admitere pe facultate numai in baza actelor prezentate de candidati, din care sa rezulte ca fac
parte din una din categoriile enuntate mai sus.
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In cazul nefolosirii taxei de inscriere la concursul de admitere, din motive obiective, ea poate fi
restituita, la cerere, cu avizul conducerii facultatii ~i al contabilului ~ef ~i cu aprobarea conducerii
Universitatii din Bucure~ti.
Universitatea din Bucure§ti nu are nici o obliga[ie fafa de candidafii admi§i referitoare la cazare §i
masa.

metodologiei: ·

Acte

Legea educatiei nationale nr.1/2011, republicata

•

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.

•

OUG nr.133/2000 privind invafamantul universitar §i postuniversitare de stat cu taxa peste
locurile finanfate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr.44112001 cu
modificarile ulterioare.

•

H.G. nr.1004/2002 privind stimularea elevilor §i studen[ilor care au primit distincfii la
olimpiadele §Co/are §i intema[ionale organizate pentru invafamantul preuniversitar §i a
doctoranzilor care au obfinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, cu modificarile
ulterioare.

•

•

~i

•

modificata.

H.G.
nr.
140/2017
privind
aprobarea
Nomenclatorului
domeniilor
~i
al
specializarilor/programelor de studii universitare ~i a structurii institutiilor de invatamant
superior pentru anul universitar 2017 - 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 230 din 4 aprilie 2017.

Ordin

M.E.N.C.~

desfa~urare

nr.6102/15.12.2016 - Ordin privind criteriile generale de organizare ~i
a admiterii la ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 201721
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2018 publicat in MO nr.1071/30.12.2016 ~i Ordinul ministrului nr. 3062/16.01.2018 privind
modificarea Anexei la Ordinul 6102/15.12.2016.
Anexe:
1. Anexa - lnstructiuni pentru personalul de supraveghere ~i responsabilii de sala pe
perioada desfa§>urarii probelor scrise la concursul de admitere 2018.
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