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I. Dlspozltli generate 

Art.1(1)  Concursul de admitere la studii universitare de licenta din anul 2022 in toate facultatile 
Universitatii din Bucuresti se va desfasura conform legislatiei in vigoare, conform Ordinului Ministerului 
Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 6102/15.12.2016, OMEC nr.5618/20.12.2019 pentru 
modificarea Anexei la Ordinul 6102/15.12.2016, OMEC nr.4205/6.05.2020, si a prezentei metodologii. 

(2) in cadrul Universitatii din Bucuresti se organizeaza concurs de admitere pentru fiecare program 
de studii, care se desfasoara, in conditii identice, in doua sesiuni: iulie si septembrie. Pentru eventualele 
locuri ramase neocupate in luna iulie, se va organiza o noua sesiune in luna septembrie, finalizarea acesteia 
realizandu-se nu mai tarziu de data de 25-septembrie 2022. 

(3) Daca nici dupa a doua sesiune, nu se ocupa to ate locurile finantate de la bu get, conducerea UB 
va redistribui locurile la alte specializari I programe de studii de la alta facultate, pe baza Procedurii de 
distribuire/redistribuire a locurilor bugetate, apribata in CA din. . . .  Pe aceste locuri pot glisa candidati 
admisi in prealabil pe locuri cu taxa, fara a depasi capacitatea de scolarizare a programului de studii. 

Art.2(1) Adrniterea se organizeaza, in limita capacitatii de scolarizare aprobata pentru fiecare 
program prin HG, astfel: 

a).pe locuri finantate de la buget; 
b).pe locuri cu taxd (conform aprobarii Senatului in limita capacitatii de scolarizare 
aprobate). 

(2) in cadrul locurilor de la buget exista si categorii speciale cum ar fi: locuri alocate absolventilor 
din mediul rural, locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale Romaniei, locuri pentru candidatii 
rromi, locuri destinate absolventilor colegiilor nationale militare, locuri pentru candidatii proveniti din 
sistemul de protectie sociala. 

Pe toate locurile se realizeaza concurs de admitere in aceleasi conditii, 

II. Calendarul 

concursului de admitere 

Art.3(1) inscrierile se fac online (pe platform.a dedicata) si/sau fizic, la secretariatele facultatilor 
conform calendarului aprobat de conducerea universitatii, intre orele 9.00-14.00 (luni- vineri), iar sambata 
si duminica intre orele 9.00-12.00. Fiecare facultate i�i poate realiza propriul calendar, in interiorul 
Calendarului Cadru. 

(2) De asemenea, facultatile pot prelungi programul de inscriere, numai cu aprobarea Comisiei de 
admitere a Universitatii din Bucuresti. Nu este permisa modificarea calendarului initial aprobat prin 
reducerea perioadei/ intervalului de inscriere. 
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III. lnformarea candldatllor 

Art.4 La nivel de Universitate �i la fiecare facultate se va realiza pagina web in care vor fi 
prezentate informatii privind structura pe programe de studii, cifra de scolarizare �i capacitatea, pentru 
fiecare program de licenta, lista probelor si a manualelor pentru concurs ( daca este cazul), normele de 
inscriere, calendarul, structura de desfasurare a concursului si taxele de admitere. 

IV. Organizarea concursului de admitere 

Art.5(1) Facultatile pot elabora metodologii/precizari proprii privind organizarea �i desfasurarea 
concursului de admitere, rara a deroga de la metodologia pe Universitate. Acestea vor fi aduse la 
cunostinta candidatilor prin publicarea pe site-ul facultatii, inainte de inceperea perioadei de inscriere. 
Metodologiile proprii vor prezenta si modul in care candidatii cu nevoi speciale ( deficiente de vedere, 
deficiente de auz etc.) vor fi sustinuti pentru a sustine admiterea in aceleasi conditii ca ceilalti candidati. 

(2) Pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere se vor constitui comisiile de 
admitere pe universitate si facultate. Comisia de admitere pe Universitate este condusa de catre Rectorul 
universitatii �i este compusa din eel mult 20 de membri, desemnati prin hotararea Senatului la propunerea 
CA. 

(3) Comisia de admitere pe facultate este condusa de catre Decan, iar componenta s ava fi decisa de 
Consiliul facultatii, avizata de Consiliul de Administratie si aprobata de Senatul Universitatii. 

Comisiile raspund efectiv de organizarea si desfasurarea concursului de admitere, incepand cu 
inscrierea candidatilor �i terminand cu rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale. Decanii 
facultatilor pot fi inlocuiti, ca presedinti ai comisiilor de admitere, numai din motive de sanatate sau cand 
se afla intr-o situatie de incompatibilitate. Aceeasi prevedere este valabila si pentru membrii comisiilor de 
admitere sau pentru cadrele didactice examinatoare. 

( 4) Dupa finalizarea inscrierii candidatilor, in functie de numarul acestora si de probele de concurs, 
comisiile de admitere pe facultati vor stabili : 
• lista nominala a cadrelor didactice care asigura verificarea dosarelor de concurs ale candidatilor; 
• lista nominala a persoanelor care vor raspunde de verificarea identitatii candidatilor si de 

supravegherea acestora in timpul desfasurarii lucrarilor scrise (daca este cazul). 
(5) Intregul personal care participa la organizarea si desfasurarea concursului de admitere va fi 

instruit la nivelul fiecarei facultati si vor fi asigurate conditii conform prevederilor legale in vigoare legate 
de distantarea sociala. 

(6) Personalul didactic si didactic auxiliar antrenat in concursul de admitere, care se abate de la 
respectarea normelor in vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciaza buna organizare si desfasurare a 
concursului, vor fi inlocuitc imcdiat din functiilc indcplinitc si, daca este cazul, sanctionate conform 
prevederilor legale si ale Cartei universitare. 

(7) Probele de concurs vor avea loc on-line sau fizic, cu respectarea normelor de distantare socials 
in vigoare in momentul desfasurarii acestora. 

V. Dreptul de inscriere la concursul de admitere 

Art .6(1) La concursul de admitere la studii universitare de licenta se pot inscrie cetateni rornani, 
absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta. 
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(2) La admitere pot candida si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 
apartinand Spatiului Economic European �i ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de 
lege pentru cetatenii rornani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoasterea studiilor 
efectuate in afara Romaniei, se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare la momentul inscrierii, 

(3) Cetateni ai statelor non-UE, in conformitate cu metodologia specifica realizata anual de ME se 
pot inscrie la concurs pe locuri cu taxa (cont propriu valutar). 

( 4) Pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea se poate sustine in limba 
straina de predare a programului de studii universitare. Facultatile pot prevedea in metodologia proprie 
modul in care candidatul poate dovedi competentele lingvistice ( certificate lingvistice, medii pe timpul 
scolaritatii, medii la examenul de bacalaureat etc.) 

( 5) La admiterea la studiile universitare de licenta cu predare in limb a romana, cetatenii straini au 
obligatia sa prezinte/transmita on line un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat 
de catre institutiile abilitate de minister. Pentru candidatii care au urmat studiile intr-o limba de circulatie 
internationala sau intr-o limba a minoritatilor nationale, certificarea competentelor lingvistice in limba 
romana se face cu diploma de bacalaureat. 

(6) in cazul dublei cetatenii, candidatii vor opta pentru una dintre cetateniile cu care vor sa participe 
la concurs si aceasta optiune nu poate fi schimbata pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv. 

(7) Candidatii la studiile universitare de licenta care au obtinut, in perioada studiilor liceale, premii 
(I, II, III �i mentiune) la olirnpiadele internationale recunoscute de minister beneficiaza de dreptul de a se 
inscrie, fara sustinerea concursului de admitere si rara plata taxei de admitere, pe locuri finantate de la 
bu get. 

(8) Candidatii, absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obtinut performante 
recunoscute la concursuri nationale pot fi admisi fara examen, pe locurile finantate de la buget, conform 
metodologiilor proprii elaborate de facultati, 

(9) Cu ocazia publicarii conditiilor de admitere, facultatile vor aduce la cunostinta candidatilor, prin 
publicare pe site-ul facultatii, lista concursurilor nationale ale carer rezultate sunt relevante/ reprezentative 
pentru adrniterea la programele de studii respective. 

Pana la data de 30 Septembrie facultatile vor comunica Rectoratului Universitatii din Bucuresti 
listele nominale ale olimpicilor acceptati, mentionand concursul/olimpiada la care au fost castigatori si 
anul obtinerii premiului. De asemenea, se vor transmite liste cu olimpicii internationali inscrisi in anul I. 

(10) Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultati sau domenii din 
cadrul Universitatii din Bucuresti 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. Prin exceptie, olimpicii 
internationali pot fi acceptati la doua programe de studii, pe locuri finantate de la buget. 

( 1 1 )  Candidatul admis concomitent la mai multe universitati I facultati/ specializari, in ciclul de 
studii de licenta este obligat sa opteze pentru aceea la care doreste sa fie adrnis pe locuri finantate de la 
buget prin prezentarea dosarului cu actele in original (diploma de bacalaureat) in termenul-prevazut de 
metodologia fiecarei facultati. 

(12) 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 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. Costurile aferente depasirii duratei invatamantului gratuit, prevazute de lege, se 
suporta de catre studenti prin plata taxei de scolarizare, 
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( 13)  Neprezentarea diplomei de bacalaureat de catre candidatii admisi la buget, in original la 
termenul prevazut in metodologia fiecarei facultati, din vina exclusiva a candidatului admis, duce la 
pierderea locului finantat de la buget. 

VI. inscrierea 
la concursul de admitere 

Art. 7 Facultatile pot organiza sesiune de preinscriere a candidatilor, nu mai devreme de data 1 
Martie. 

Art.8 Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa aplicatia dedicata 
inscrierii pentru fiecare facultate/program de studiu. Fisa-tip de inscriere completa, rezultata online va fi 
asumata sub semnatura proprie de catre candidat si depusa, la termenul stabilit prin metodologia proprie a 
fiecarei facultati, in dosarul fizic. Datele inscrise de candidat pe platforma dupa finalizarea inscrierii nu 
mai pot fi modificate decat cu cerere adresata presedintelui comisiei de admitere pe facultate, din motive 
bine intemeiate, si numai pana la finalizarea perioadei de inscriere. 

Documentele necesare pentru inscriere se pot transmite si on-line/scanate cu asumarea 
responsabilitatii de candidati cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea si corespondents dintre 
documentele digitale/scanate si cele originale. 

Art.9 (1) Actele necesare la inscriere sunt: 

a. Fisa-tip de inscriere, completata on-line sau fizic, in conformitate cu metodologia proprie fiecarei 
facultati (se depune in dosarul fizic); 

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 
2022) eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala de la examenul de 
bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost 
eliberata diploma; 

Prin exceptie, pentru candidatii care au promovat examenele de bacalaureat in sesiunile 
corespunzatoare anului scolar 2021-2022, in baza acordului scris al acestora, Universitatea din Bucuresti se 
poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SHIR) in vederea 
preluarii datelor personale si a rezultatelor obtinute la bacalaureat ale acestor candidati, caz in care nu este 
necesara adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant. 

c. Certificatul de nastere, in copie scanata; 
d. Diploma/e de olimpic, obtinute in perioa da studiilor liceale, in copie scanata (daca este cazul); 
e. Adeverinta medicala-tip scanata, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza 

(se depune in original in dosarul fizic); 
f. 0 fotografie * incarcata si trei fotografii * cm care vor fi depuse la doar la secretariat in momentul 

depunerii dosarului fizic; 
g. C.I sau pasaport, in copie scanata; 
h. Chitanta de plata a taxei/ dovada achitarii on line a taxei de inscriere la concursul de admitere in 

conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universitatii din Bucuresti in copie scanata; 
i. Recomandare pentru candidatii apartinand minoritatii rrome (pentru locurile speciale) din partea 

unei organizatii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, in care se 
mentioneaza ca respectivul candidat face parte din etnia rrorna, in copie scanata ¥ ( orginalul va fi 

depus la secretariat in momentul depunerii dosarului fizic); 
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j. Documentul de recunoastere a studiilor efectuate in afara Romaniei, conform prevederilor legale in 
vigoare la data inscrierii ( daca este cazul); 
k. Candidatii care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere, vor prezenta in 

original/ scanat (dupa caz) unul din urmatoarele documente: 
copie de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti); 
adeverinta de la casa de copii/ centrele de plasament (in cazul celor aflati in aceasta situatie ); 

adeverinta din care sa rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, in activitate sau 
pensionat, a sustinatorilor legali; 
adeverinta din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru 
sustinatorii legali ai candidatului; 
alte documente prevazute de metodologiile/precizarile proprii ale facultatilor; 
Acestia sunt scutiti de plata taxei de inscriere la admitere o singura data in cadrul Universitatii din 

Bucuresti in cadrul unei sesiuni de admitere. 
Scutirea de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere se acorda de presedintele Comisiei de 

admitere pe facultate numai in baza actelor prezentate/ incarcate de candidati pe platforma de inscriere, din 
care sa rezulte ca fac parte din una din categoriile enuntate mai sus. 

I. La programele de studii unde probele de evaluare sunt on-line, candidatii trebuie sa isi dea acordul 
scris pentru a fi inregistrati. in lipsa acestui acord dosarul candidatului nu se valideaza. 

m. Candidatii care au urmat anterior un program de licenta, adeverinta cu tipul de studii urmate si 
forma de invatamant: buget sau taxa ( cu bursa/fara bursa), eliberata de institutia de invatamant 
superior unde a fost inmatriculat studentul ( copie scanata si depunerea in original in dosarul fizic ). 

n.Candidatii care provin din centre de plasament sau din sistemul de protectie sociala, vor putea opta 
pentru a candida pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prezentand documentele 
justificative in acest sens. 

(2) Inscrierea la concursul de admitere se poate face, in numele candidatului, �i de catre o alta 
persoana pe baza de procura notariala (in cazul inscrierilor fizice la sediul facultatii), 

(3) Candidatii care se inscriu si urmeaza doua programe de studii/specializari de la doua facultati din 
cadrul UB vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile 
finantate de la buget, pentru a putea fi inmatriculati, iar copia la cealalta facultate. 

(4) Vatidarea inscrierii si eliberarea legitimatiilor de concurs, unde este cazul (inclusiv in format on 
line) se face numai daca, dupa verificarea fiecarui dosar, respectiv validarea acestuia, se constata ca: 
• fisa-tip de inscriere este completata corect; 
• candidatii au precizat programele de studiu, fonna de invatamant la care doresc sa concureze, precum 

si disciplinele sau probele de concurs, dupa caz. 
• sunt incarcate pe platforma lizibil/ la rezolutie corespunzatoare toate documentele precizate in prezenta 

metodologie, precum �i in metodologiile facultatilor. 

(5) 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 nu pot sustine probele respective in limbile minoritatilor 
nationale. 
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(  6) Dupa incheierea inscrierii, comisiile de admitere intocmesc listele nominale cu candidatii inscrisi, 
in ordine alfabetica, postate pe site-ul admiterii, cu eel putin 24 de ore inainte de inceperea primei probe. 
Listele vor preciza: 
• facultatea, domeniul �i forma de invatamant la care sunt inscrisi candidatii, ordinea de pref erinta a 

specializarilor (daca este cazul) si probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt probe la 
alegere); 

• pentru probele scrise se afiseaza repartizarea candidatilor pe sali de concurs; pentru probele orale, la 
care examinarea se face individual, repartizarea pe serii si sali de concurs si ore; pentru toate probele 
on-line se afiseaza linkul platformei pe care va avea loc evaluarea, instructiunile tehnice de conectare si 
datele de contact ale persoanei care va asigura managementul tehnic al probei; 

• limba in care urmeaza sa sustina unele probe, numai pentru cazurile in care aceasta este diferita de 
limba romana. 
(7) Orice sesizare a candidatilor privind inexactitatea datelor afisate se transmite pe email, se verifica 

imediat, iar corecturile necesare se efectueaza cu aprobarea Presedintelui comisiei de admitere pe facultate. 

VII. Stabilirea subiectelor 
pentru probele de concurs 

Art.10 ( 1) La examenul de admitere, pentru stabilirea subiectelor se vor lua in considerare toate 
manualele alternative valabile pentru disciplinele cuprinse in evaluare. 

(2) Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc in ziua respectiva, prin tragere la sorti, in fata 
Comisiei de admitere, dintr-un numar de subiecte formulate (in prealabil, in prezenta membrilor comisiei), 
de catre miminum 3 cadre didactice de specialitate. 

In formularea subiectelor se va tine seama de urmatoarele: 
• sa fie in stricta conformitate cu continutul programelor si a manualelor studiate in liceu, 

corespunzatoare disciplinelor de concurs; 
• sa asigure o cuprindere echilibrata a curriculei si 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 si a celor 

practic-aplicative pentru specializarea aleasa. 
(3) Pentru probele orale si pentru probele practice si 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 subiecte 
corespunzatoare disciplinei respective. 

(4) Comisia de admitere, impreuna cu alte 2 cadre didactice, va verifica, selecta si definitiva biletele 
pentru examinarea orala, care vor fi aprobate si sernnate de Presedintele Comisiei de admitere din facultate. 
Dupa definitivare si aprobare, biletele de examen vor fi multiplicate intr-un numar suficient de exemplare 
si pastrate in dulapuri securizate, la sediul Comisiei de admitere pe facultate. 

VIII. Desfasurarea concursului 

Art . 1 1  Admiterea pe baza de dosar se realizeaza in functie de criteriile stabilite prin metodologiile 
proprii ale facultatiilor. 
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Art.12 Probele orate /a/ii in fa/ii sau online se desfasoara pe baza programului stabilit de Comisia 
de admitere a facultatii si afisat cu eel putin 24 de ore inainte de inceperea probei. Nu se admite 
programarea a doua probe orale in aceeasi zi, pentru aceeasi grupa de candidati, 
Art.13(1)  Pentru desfasurarea probelor orale fata in fata, candidatii sunt repartizati pe sali, iar cadrele 
didactice examinatoare pe comisii de examinare. Se vor respecta cu strictete regulile de distantare sociala 
in vigoare in momentul desfasurarii probei. 

Candidatii sunt introdusi in sali in ordinea afisata, astfel ca in sala sa fie permanent 3 candidati 
(candidatul evaluat �i alti doi candidati). 

Pe toata durata desfasurarii probei orale, in salile de examinare au acces, in afara comisiilor de 
examinare si a candidatilor, numai membri ai Cornisiei de admitere pe Universitate sau pe facultate. 

(2) Examinarea orala on--line se realizeaza pe platforma anuntata anterior (MSTeam sau Google 
Meet), se inregistreaza si se arhiveaza obligatoriu. Responsabilitatea inregistrarii si arhivarii revine 
secretarului cornisiei. Toti membrii comisiei trebuie sa fie on-line simultan pe platforma, pe toata durata 
examinarii, Candidatul evaluat este obligat sa aiba camera pornita pe toata durata examinarii. 

Cu exceptia membrilor cornisiei de admitere pe universitate I facultate, nici o alta persoana nu se 
mai poate loga in timpul desfasurarii probei. 

in cazul in care exists probleme legate de conectare, candidatul trirnite un mail Cornisiei de 
admitere a facultatii, in urma analizarii situatiei comisia poate aprobai reprogramarea probei la o alta ora 
in cursul zilei respective, rara a perturba programarile existente (afisate anterior). 

(3) La probele orale la care aprecierea se face cu calificativul ADMlS - sau - RESPINS 
calificativul final al probei se stabileste pe baza majoritatii simple a calificativelor (ADMIS sau RESPINS), 
acordate separat de fiecare examinator in parte. 

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 inscris in biletul de examen. 
Media probei, acordata separat de fiecare exarninator, este media aritmetica, cu doua zecimale, fara 

rotunjire, a notelor acordate de acesta pentru fiecare subiect. 
Art.14(1). Probe/e scrise. in vederea desfasurarii probelor scrise, supravegherea se va realiza de 

cadre didactice si de alte persoane stabilite de comisia de admitere pe facultate. Lista cu personalul de 
supraveghere va fi aprobata de catre presedintele Cornisiei pe facultate. Repartizarea pe sali a personalului 
de supraveghere se va face prin tragere la sorti de catre Cornisia de adrnitere pe facultate cu 2-3 ore 
inaintea fiecarei probe, astfel ca pentru fiecare sala sa se asigure un responsabil de sala �i un numar 
suficient de supraveghetori, in functie de marimea si de particularitatile salii, dar minimum 2 persoane, cu 
respectarea masurilor si conditiilor conform prevederilor legale in vigoare in momentul desfasurarii probei. 

(2) Salile de concurs vor fi, in prealabil, amenajate pentru aceste activitati prin: 
• eliminarea oricarui material didactic care ar putea influenta lucrarile candidatilor; 
• afisarea tabelului nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva la intrarea in sala. 

lnainte de a se deplasa spre salile unde au fost repartizati, responsabilii de sali primesc, sub semnatura de 
la membrii Comisiilor de admitere pe facultate tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva si 
un numar de coli-tip, destinate probelor scrise, precum si hartie stampilata pentru ciome, in functie de 
numarul candidatilor din sala. 

(3) Accesul candidatilor in sala de concurs este pennis cu maximum o ora Inainte de inceperea 
probei. La intrarea candidatilor in sala, personalul de supraveghere verifica identitatea acestora, pe baza 
unui document valabil de identitate (C .1 ., pasaport), a Iegitimatiei de concurs si a tabelului nominal cu 
candidatii repartizati in sala respectiva. Actele personale raman pe masa candidatului pe toata durata 
desfasurarii probei respective.Candidatii care nu au asupra lor toate documentele mentionate anterior nu 
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sunt primiti in sala de examen; in cazuri-Iimita, presedintele Comisiei de admitere pe facultate poate decide 
asupra primirii lor. 
( 4) Este strict interzisa introducerea de catre candidati in salile de concurs a oricaror materiale 
documentare/ surse de informare, echipamente, dispozitive si mijloace electronice de orice tip. 

(5) Responsabilul de sala consemneaza prezenta sau absenta candidatilor pe tabelul nominal �i 
inmaneaza fiecarui candidat cate o coala-tip, Coltul se va lipi numai in momentul predarii lucrarii. Pentru 
elaborarea ciomelor, candidatii vor primi coli de hartie distincte, pe care va fi aplicata, in prealabil, 
stampila facultatii. Acestea nu se semneaza de catre candidati, Responsabilul de sala primeste plicul cu 
subiecte de la delegatul Comisiei de admitere pe facultate si verifica integritatea sigiliului aplicat pe el. In 
cazul in care se constata nereguli, se va anunta imediat Comisia de admitere. Ora stabilita de Comisia de 
admitere pentru inceperea probei/lucrarilor scrise, deci pentru deschiderea plicurilor cu subiecte, va fi 

aceeasi pentru toate salile unde se sustine aceeasi proba in cadrul unei facultati. La ora stabilita, 
responsabilul de sala deschide plicul cu subiecte in fata celorlalti supraveghetori �i a candidatilor 

(6) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra in sala si nici 
un candidat nu mai poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. In 
cazul in care, din motive de forta majors/ stringente, independente de vointa sa, un candidat este nevoit sa 
paraseasca sala in timpul desfasurarii lucrarii scrise, acesta va fi insotit de unul din supraveghetori pana in 
momentul revenirii in sala 

(7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise este stabilit prin metodologia facultatii �i 
socotit din momentul in care subiectele au fost scrise pe tabla I predate candidatilor si este anuntat 
obligatoriu candidatilor de responsabilul de sala, 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 si desenelor numai creion negru. 

De asemenea, nu se va folosi alta hartie in afara colilor-tip si a hartiei stampilate pentru ciome, 
distribuite de catre supraveghetori. 

(8) In cazul in care, in timpul desfasurarii probei scrise, unii candidati doresc sa i�i transcrie 
lucrarea, fara sa depaseasca timpul destinat probei, colile folosite initial vor fi anulate pe loc, sub 
semnatura responsabilului de sala, 

inscrierea numelui candidatilor pe colile-tip destinate lucrarilor scrise, in afara rubricii care se 
sigileaza, precum si orice alte semne distincte, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective. 

(9) Pe masura ce i�i incheie lucrarile, candidatii le predau responsabilului de sala care semneaza pe 
coltul lucrarii, alaturi de numele candidatului, dupa care candidatii lipesc colturile lucrarii, in fata acestuia 
si semneaza in tabelul nominal. Candidatii predau separat colile-tip anulate si colile de hartie folosite ca 
ciome. La expirarea timpului destinat probei, candidatii care nu au terminat lucrarea o predau in faza in 
care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrarilor, 

( 10) Responsabilul de sala, insotit de membrii colectivului de supraveghere, preda lucrarile la 
Comisia de admitere pe facultate, cu numar si sub semnatura, membrilor Comisiei de admitere. 
Colile-tip anulate, precum �i hartia folosita pentru ciome, se predau distinct membrilor Comisiei de 
admitere si nu se iau in considerare la verificarea si aprecierea lucrarilor scrise. 

( 1 1 )  Membrii Comisiei de admitere pe facultate vor verifica daca numarul lucrarilor predate 
corespunde cu numarul semnaturilor de pe tabel si vor proceda la aplicarea stampilei facultatii sau a 
stampilei confectionate special pentru admitere. Dupa terminarea acestei operatiuni, stampila folosita in 
acest scop se va pastra in exclusivitate de catre presedintele comisiei de admitere. 

( 12)  Lucrarile la aceeasi disciplina/ avand aceleasi subiecte, preluate de la responsabilii de sali, vor 
fi amestecate, apoi grupate in seturi codificate. Ciornele intocmite de candidati cu ocazia elaborarii 
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Iucrarilor scrise, precum si eventualele coli-tip anulate in timpul desfasurarii probei, se pastreaza separat, 
minim 30 zile de la incheierea concursului, cand se distrug sub supravegherea presedintelui comisiei de 
admitere. In timpul desfasurarii evaluarii, lucrarile vor fi pastrate la sediul Comisiei de admitere pe 
facultate, in dulapuri sigilate. Predarea lucrarilor spre verificare si notare se face prin tragere la sorti si sub 
semnatura corectorului, in prezenta presedintelui sau secretarului Comisiei de admitere. 

Art.15(1) 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". 

(2) Se va considera ca fiind frauda oricare dintre urmatoarele situatii: 
a. copierea de la alti candidati sau comunicarea in orice mod cu acestia in timpul desfasurarii 

examenului; 
b. constatarea plagiatului in cazul eseurilor, scrisorii de motivatie, etc. 
c. comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate in afara sau in interiorul cladirii de examen; 
d. detinerea de riparituri sau alte inscrisuri privind materia probei de examen (indiferent daca este 

legata sau nu de subiectul primit), indiferent daca acestea au fost sau nu utilizate in timpul desfasurarii 
examenului; 

e. detinerea de mijloace electronice care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura 
sau forma acestora sau accesorii ale acestora, indiferent daca acestea au fost sau nu utilizate in timpul 
examenului; 

f. substituirea de persoana. 
(3) Frauda si modul de realizare a acesteia vor fi consemnate intr-un referat care se va intocmi pe 

loc de catre responsabilul de sala (pentru probele scrise) sau de membri comisiei de examinare (proba 
orala, scrisoare de motivatie, eseu etc). Referatul de constatare a fraudei, semnat de persoanele care au 
constat frauda si insotit, daca este cazul, de inscrisurile sau mijloacele tehnice doveditoare, vor fi inaintate 
Comisiei de adrnitere pe facultate. 

IX. Verificarea �i notarea 

lucrarilor scrise 

Art . 1 6  Verificarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali dinainte stabilite dupa un 
program fixat de cornisia de admitere. Accesul in aceste sali al altor persoane in afara membrilor Comisiei 
este cu desavarsire interzis. Dupa terminarea programului de evaluare, seturile de lucrari se predau 
presedintelui sau secretarului Comisiei de admitere pe facultate, pentru a fi pastrate in dulapuri securizate, 
care se sigileaza, Corectorii au obligatia ca, in momentul in care parasesc sala, sa predea imediat la comisie 
setul de lucrari. 

Art.17(1) Fiecare lucrare va fi verificata independent de 2 cadre didactice si apreciata separat cu 
note de la 10 la 1 conform baremului elaborat si afisat, Media fiecarei lucrari scrise, acordata independent 
de fiecare corector, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate 
pentru fiecare subiect. 

(2) Notele acordate pentru fiecare subiect precum si 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. 
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Art.18 La facultatile care folosesc sistemul de evaluare de tip grila, verificarea lucrarilor ( foi de 
raspuns tip grila), codificate in prealabil, se face prin scanarea acestora si acordarea de catre computer a 
punctajului rezultat in urma aplicarii baremului-sablon. Punctajele obtinute se tree pe lucrarile codificate, 
iar dupa desigilarea lucrarilor punctajul aferent fiecarui cod de lucrare se atribuie candidatilor si se tiparesc 
listele cu rezultatele. 

Art.19(1) Dupa incheierea verificarii si notarii tuturor lucrarilor in conditiile precizate mai sus, 
Comisia de admitere transcrie mediile acordate de examinatori fiecarei lucrari in borderouri centralizatoare 
si calculeaza media finala a lucrarii ca medie aritmeticii, cu douii zecimale, fara rotunjire, a mediilor 
acordate de fiecare examinator in parte, sub controlul �i raspunderea presedintelui Comisiei. 

(2) Media finala se inscrie pe fiecare lucrare in parte, cu rosu, inainte de deschiderea acestora, cu 
semnatura Presedintelui Comisiei si/sau, dupa caz, a vicepresedintelui comisiei. 

(3) Lucrarile scrise ale candidatilor se deschid numai dupa incheierea tuturor probelor de concurs si 
trecerea mediei finale pe fiecare lucrare. 

( 4) Mediile finale ale probelor de concurs (practice, orale, scrise ), stabilite in conformitate cu 
precizarile de mai sus, nu pot fi modificate. 

(5) Toate documentele legate de organizarea si desfasurarea concursului de admitere (dosare, 
lucrari scrise, borderouri si listele cuprinzand rezultatul concursului de admitere pe facultate) se pastreaza 
in dulapuri securizate, sigilate, pana la finalizarea contestatiilor. 

(6) Cataloagele utilizate pentru inregistrarea rezultatelor probelor de concurs se stampileaza inainte 
de inceperea concursului si, dupa terminarea verificarii contestatiilor, se pastreaza in arhiva, in aceleasi 
conditii, ca si cataloagele �i matricolele din timpul studiilor. 

X. Stabilirea �i comunicarea 

rezultatelor concursului 

Art.20( 1) 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. 

(2) La calculul mediei generale de admitere pot fi luate in considerare notele de la probele de 
bacalaureat si media de la bacalaureat, media generala si la anumite discipline din anii de studii liceale, 
precum si alte criterii stabilite in metodologiile facultatilor. 

(3) Admiterea se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute de candidati, in 
limita numarului de locuri stabilit pentru fiecare facultate, respectiv domeniu I program de studii din cadrul 
acesteia si in functie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate. 

(4) Mediile generale (punctajele) obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea 
ordinii de clasificare numai la facultatea I domeniul I programul de studii la care acestia au candidat. 

(5) Facultatilc vor include in mod obligatoriu in mctodologia propric minim 2 criterii de dcpartajarc 
a candidatilor in cazul mediilor egale obtinute la admitere, astfel incat numarul candidatilor declarati 
admisi sa nu depaseasca capacitatea de scolarizare/ numarul de locuri de la buget pentru fiecare program 
de studii. Aceste criterii vor fi aduse la cunostinta candidatilor prin afisare, inainte de perioada de inscriere, 

Art.2 1( 1)  Comisia de admitere intocmeste pentru fiecare domeniu I program de studii lista 
candidatilor, in ordine descrescatoare a mediilor generale obtinute. 
Pe listele afisate se vor indica, in dreptul fiecarui candidat, mediile obtinute la probele de concurs (daca 
este cazul) si media generala, 

(2) Listele candidatilor admisi, cu respectarea stricta a capacitatilor de scolarizare aferente 
domeniului/programului de studii, (in ordinea descrescatoare a mediilor) si respinsi (in ordine alfabetica), 
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vor fi avizate de Comisia de admitere pe facultate si aprobate de Comisia centrala pe universitate, inainte 
de afisare, dupa cum urmeaza: 

a. liste provizorii - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa admitere (daca este cazul); 
b. liste finale - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupa solutionarea contestatiilor care cuprind 

rezultatele definitive si incontestabile. 
Listele contin urmatoarele categorii de informatii: 
a. Lista candidatilor admisi pentru locurile cu finantare de la buget, in limita numarului de locuri 

repartizate; 
b. Lista candidatilor admisi pentru locurile in regim cu taxa, in limita numarului de locuri repartizate; 
c. Lista candidatilor respinsi; 
d. Lista candidatilor aflati in asteptare, care pot ocupa un loc cu finantare de la buget/ taxa in urma 

confirmarilor si retragerilor; 
(3) Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunostinta candidatilor prin publicarea pe site-ul 

facultatii. Modalitatea si calendarul de realizare a confirmarii locului/ participarea in etapele urmatoare de 
repartizare/ retragerea dosarului sunt stabilite prin metodologiile proprii ale facultatilor. 

XI. Depunerea �i rezolvarea contestatiilor 

Art.22(1) Eventualele contestatii cu privire la rezultatul probelor scrise se transmit on-line (printr-o 
cerere scanata) prin email sau direct la secretariatele facultatilor in termen de 48 de ore de la afisarea 
rezultatelor finale ale concursului. Termenul si programul stabilit pentru depunerea contestatiilor va fi 
afisat odata cu rezultatele. 

(2) Nu se primesc, in nici un caz, contestatii la contestatii. La facultatile sau specializarile la care 
concursul se organizeaza in doua etape, contestatiile la probele din cadrul primei etape se depun si se 
rezolva inainte de inceperea probelor pentru etapa a II-a. 

(3) Probele orale, indiferent de modul /or de desfasurare, nu se contestd. 
( 4) Nu se admit contestatii care au la baza necunoasterea metodologiei de admitere. 
(5) Pentru rezolvarea contestatiilor depuse de candidati, presedintele Comisiei numeste comisia de 

contestatii formata din minim 2 cadre didactice, altele decat cele ce au facut parte din comisia de corectare, 
care vor examina fiecare contestatie. Dupa expirarea termcnului de rezolvare �i de raspuns la contestatii 
( eel mult 2 zile de la expirarea termenului de depunere acestora), rezultatul concursului de admitere se 
considera definitiv �i nu mai poate fi modificat. 

(6) Contestatiile depuse dupa finalizarea acestei proceduri nu vor fi luate in considerare, indiferent 
de autoritatea careia ii sunt adresate. 

(7) in cazul in care, in urma analizarii contestatiilor se constata abateri de la normele si procedura 
de concurs sau erori in calcularea mediilor, transcrierea lor pe documentele de concurs si stabilirea ordinii 
de clasificare, decanul facultatii va intocmi proces-verbal de constatare, pe care il va inainta Comisiei de 
admitere pe Universitate pentru rezolvare. 

(8) Nota rezultata in urma evaluarii contestatiei reprezinta nota finala, indiferent de rezultatul 
contestatiei. 
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XII. Dispozitii finale 

Art.23(1) Universitatea din Bucuresti percepe taxa de inscriere la concursul de admitere de la candidati 
pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere. Informatiile privind nivelul taxelor si conditiile 
de plata se afiseaza la secretariatele facultatilor �i/ sau pe site-urile facultatilor dedicate admiterii. 

(2) Universitatea va asigura candidatilor posibilitatea achitarii taxei prin mijloace online. Facultatile 
vor decide asupra facilitatilor ce vor fi acordate candidatilor care se inscriu in totalitate on-line. 

(3) Comisiile facultatilor pot aproba criterii proprii pentru scutirea/reducerea taxei. Acestea vor fi 

prevazute explicit in metodologiile de admitere la nivel de facultate. 
(4) Taxa de admitere neutilizata nu se restituie. 
(5) Universitatea din Bucuresti nu are nici o obligatie fa/ii de candidatii admisi referitoare la 

cazare. 

RECTOR, 

Prrjf . .t}.dr. MJJrian Preda 

LC/OS/CD 
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Acte normative care au stat la baza elaborarli metodologiei: 

• Legea educatiei nationale nr.1/2011 ,  republicata si modificata, 

• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 
• OUG nr.133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitare de stat cu taxa peste locurile 

finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr.441/2001 cu modificarile 
ulterioare. 

• HG nr.1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele 
scolare si internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au 
obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, cu modificarile ulterioare. 

• Ordin MENC� nr.6102/15 .12.2016 - Ordin privind criteriile generale de organizare si desfasurare a 
admiterii la ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2017-2018 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. 

• Ordinul MEC nr. 5618/2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia 
cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de 
doctorat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 
6 .102/2016. 

• REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 

• Politica Universitatii din Bucuresti privind protectia datelor - Editia 2, Revizia 0, Data 15 .07.2019 
-Aprobat in Senat in data de 15 .07 .2019 .  

• Ordin MEC 4205/6.05 .2020 pentru modificarea si com.pletarea Metodologiei-cadru privind 
organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, aprobata 
prin Ordinul rninistrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6 .102/2016 .  

• Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului 
de invatamant. 

• Hotararea Cornitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta nr. 7 /2020. 
• Hotararea Grupului de suport tehnico - stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe 

teritoriul Romaniei nr.9/2020. 
• Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 
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