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ADMITERE 2014 

 

Regulament de organizare a admiterii în programele de studii oferite de  

Facultatea de Inginerie 

 

I. Organizarea concursului de admitere pentru ciclul I Bologna (cu frecvenţă, patru ani)-

studii universitare de licenţă 

 

Pentru anul universitar 2014-2015, Facultatea de Inginerie organizează concurs de 

admitere pe locuri finanţate de la buget şi pe locuri cu taxă, în două sesiuni: 

- iulie 

- septembrie (numai dacă mai rămân locuri libere după sesiunea din iulie). 

 

1.1.  Înscrierea candidaţilor 

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau 

adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii de liceu promoţia 2014, pentru care nu s-au eliberat 

diplomele de bacalaureat. 

Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza unui Dosar de înscriere (de carton tip plic) 

care trebuie să conţină: 

1. fişa  tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate  rubricile completate corect, 

2. declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte dacă acesta a mai 

beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior în regim fără taxă, şi dacă da, să 

consemneze şi perioada în care a beneficiat, 

3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, 

sau adeverinţa eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la examenul de 

bacalaureat, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul 

de valabilitate şi faptul că nu s-a eliberat diploma pentru candidaţii care promovează 

examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2014 sau în sesiunea august-septembrie 

2014, 

4. foaie matricolă liceu, legalizată; 

5. diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, pentru candidaţii care 

doresc să urmeze a doua specializare/continuări de studii, în original sau copie legalizată, 
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6. foaia matricolă/supliment la diplomă copie legalizată, pentru candidaţii la a doua facultate 

şi continuări de studii, 

7. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare  privind 

schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească), 

8. adeverinţă medicală din care să rezulte că  sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care 

concurează.  

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile  

medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională din centrele universitare unde vor  susţine 

concursul de admitere (şi nu din judeţul de domiciliu).  

În adeverinţele respective se  va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie 

de localizarea acestora,  conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din 

Ordinul M.S. nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele 

instituţionale în  vigoare. 

Adeverinţele medicale ale candidaţilor cu afecţiuni cronice vor fi vizate de medicii  

Policlinicii Târgu Jiu. 

9. două fotografii  recente color tip buletin, pe hârtie fotografică; 

10. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (pentru studenţii care 

urmează concomitent a  doua specializare); 

11.  chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere; 

12.  copii după certificatele de deces în cazul copiilor orfani de ambii părinţi; 

13.  adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de plasament sau plasament familial; 

14.  copie după certificatul de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor orfani de un părinte ca 

urmare a decesului acestuia ca erou martir în Revoluţia din Decembrie 1989; 

15.  copie legalizată după certificatul medical sau alt act cu valabilitate legală, în cazul 

candidaţilor răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, 

16. candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei 

organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apatenenţa la 

comunitatea rromilor, 

17. copie după buletin/carte de identitate. 

 

1.2. Calculul mediei de admitere 

 Media generală de admitere se calculează astfel: 

 media aritmetică a probelor examenului de bacalaureat (media de promovare a 

bacalaureatului); 
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 în caz de egalitate de medie de admitere, pentru departajare, indiferent de forma de 

absolvire, criteriul de departajare este nota obţinută la proba obligatorie limba română 

(scris), dacă egalitatea se menţine, departajarea se va face după nota obţinută la proba 

obligatorie a profilului, iar dacă în continuare egalitatea se menţine, departajarea se va 

face după  nota obţinută la proba la alegere a profilului. 

 Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Un candidat nu poate depune la concursul de admitere de la Facultatea de Inginerie decât un 

singur dosar de concurs (pentru studiile de licenţă – ciclul I). 

 

OBSERVAŢIE 

1. Candidaţii, absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe la 

olimpiade şi concursuri şcolare de nivel naţional şi internaţional în domeniul pentru 

care candidează, pot fi admişi fără concurs la studiile universitare de licenţă (fără 

aplicarea criteriilor de selecţie), în cadrul cifrei  de şcolarizare aprobate prin ordin 

al MEN pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat, în următoarele condiţii: 

a) În cazul concursurilor internaţionale la specializări corespunzătoare disciplinelor la care 

au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut: 

- distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel 

continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu; 

- premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din  

ultimii patru ani de studiu; 

b) În cazul concursurilor naţionale sau pe grupe de ţări, la specializări corespunzătoare 

disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au 

obţinut premiile I, II şi III la concursurile recunoscute de MEN, în cel puţin unul din ultimii 

doi ani de studiu. 

c) Candidaţii care au obţinut performanţele de mai sus pe timpul studiilor liceale 

beneficiază de facilităţile de mai sus într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea 

liceului. 

2. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre ale 

Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 

Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte 

taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va 

realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, înainte de 
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înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la 

înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. 

        3. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română cetăţenii 

străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat 

de către instituţii abilitate de MEN.  Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul  transferurilor 

studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, portivit legii, au dreptul să 

şcolarizeze cetăţeni străini. În cazul în care studentul se transferă de la o universitate din 

străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.  

 

1.3. Repartizarea candidaţilor 

    Candidaţii vor fi declaraţi admişi în funcţie de opţiunea exprimată în fişa de înscriere, în 

ordinea descrescătoare a mediilor.  

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă se va face după opţiuni, pe domenii 

de licenţă, la programele de studii acreditate,  pe locuri fără taxă  sau locuri cu taxă, în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere. Şcolarizarea într-un program de studii de licenţă, se va 

efectua doar dacă există un număr suficient de opţiuni pentru constituirea formaţiunilor de 

studiu în conformitate cu reglementările în vigoare, în caz contrar, candidaţii declaraţi admişi la 

programele de studii care nu întrunesc această condiţie, vor fi redistribuiţi după afişarea 

rezultatelor finale ale admiterii 2014, la programe de studii în funcţie de opţiunile exprimate în 

fişa de înscriere. 

 

Observaţie importantă:  

  În anul universitar 2014-2015, şcolarizarea într-un program de studii dintr-un domeniu 

de licenţă, se realizează cu condiţia ocupării unui număr minim de 30 de locuri. 

Pentru repartizarea candidaţilor se vor parcurge următoarele etape: 

 Se ordonează candidaţii în ordinea descrescătoare a mediilor; 

 Pentru fiecare candidat în parte se parcurge lista de opţiuni din fişa de înscriere, acesta fiind 

declarat admis la prima opţiune din listă la care există locuri libere; 

 În cazul în care nu există niciun loc disponibil la niciuna din opţiunile specificate în fişa de 

înscriere, candidatul este declarat potenţial admis, fiind trecut pe o listă de aşteptare pentru 

redistribuire; 

 Redistribuirea candidaţilor se va efectua pe locurile rămase libere prin neconfirmare sau 

retragere; aceasta constă în eliminarea din baza de date a candidaţilor care nu au confirmat 

locurile sau care s-au retras şi rularea din nou a programului în aceleaşi condiţii. 
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 Candidaţii clasaţi peste numărul locurilor cu taxă şi fără taxă, vor fi consideraţi potenţial 

admişi şi vor participa la procedura de redistribuire. 

 Atât în sesiunea iulie 2014 cât şi în sesiunea septembrie 2014, după repartizarea iniţială 

a candidaţilor, se vor organiza trei redistribuiri. După primele două redistribuiri, 

candidaţii potenţial admişi care doresc să participe în continuare la ocuparea 

eventualelor locuri rămase neocupate, trebuie să depună cerere pentru a rămâne în 

concurs şi pentru a participa la cea de-a treia redistribuire. Candidaţii potenţial admişi 

care după primele două redistribuiri  nu depun cerere, sunt consideraţi respinşi. 

 Locurile neconfirmate după ultima redistribuire, precum şi locurile rămase libere prin 

retragere după sesiunea iulie 2014, se vor scoate la concurs în sesiunea septembrie 2014. 

 Candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă în sesiunea iulie 2014, vor confirma locul 

ocupat prin concurs prin prezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a adeverinţei de 

absolvire în original (pentru candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat în sesiunea 

iunie -iulie 2013)  până pe data de 25 iulie 2013, în caz contrar fiind eliminaţi din concurs. 

 Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă în sesiunea iulie 2014 trebuie să achite prima 

tranşă din taxa de şcolarizare în sumă de 500 lei şi să prezinte diploma de bacalaureat în 

original (sau diploma de bacalaureat în copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de 

facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi 

timp) sau adeverinţa de absolvire în original (pentru candidaţii care au susţinut examenul de 

bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2014) până pe data de 25 iulie 2014; candidaţii care au 

susţinut examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2013, trebuie să prezinte diploma de 

bacalaureat în original (sau diploma de bacalaureat în copie legalizată însoţită de adeverinţă 

eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări 

în acelaşi timp)  până pe data de 25 iulie 2014, în caz contrar fiind eliminaţi din concurs.  

 Locurile  rămase neocupate după data de 25 iulie 2014, vor fi redistribuite astfel: se rulează 

din nou programul de admitere, în aceleaşi condiţii,  dar având ca date de intrare candidaţii 

care au confirmat locurile şi candidaţii declaraţi potenţial admişi. 

 Afişarea rezultatelor parţiale după prima redistribuire se va face pe data de 25 iulie 2014 

 Confirmarea locurilor după prima redistribuire se va face în perioada  26-28 iulie 2014 

 Locurile  rămase neocupate după data de 28 iulie 2014, vor fi redistribuite astfel: se rulează 

din nou programul de admitere, în aceleaşi condiţii,  dar având ca date de intrare candidaţii 

care au confirmat locurile şi candidaţii declaraţi potenţial admişi. 

 Afişarea rezultatelor parţiale după a doua  redistribuire se va face pe data de 28 iulie 2014 

 Confirmarea locurilor după a doua redistribuire se va face în data de  29 iulie 2014 
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 Candidaţii declaraţi potenţial admişi după data de 29 iulie 2014, care doresc să participe 

în continuare la concursul de admitere pe locurile rămase neocupate după primele două 

redistribuiri, trebuie să depună la comisia de admitere o cerere pentru participarea la 

cea de-a treia redistribuire. Candidaţii potenţial admişi care după primele două 

redistribuiri  nu depun cerere, sunt consideraţi respinşi. 

 Depunerea cererilor de participare la cea de-a treia redistribuire se va face în data de 30 

iulie 2014. 

 Afişarea rezultatelor parţiale după redistribuirea pe bază de cerere se va face pe data de 30 

iulie 2014 

 Confirmarea locurilor după redistribuirea pe bază de cerere se va face pe data de  31 iulie 

2014 

 Afişarea rezultatelor pentru sesiunea iulie 2014 -  31 iulie 2014 

 Contestaţii:  01 august 2014 

 Afişarea rezultatelor finale:  02 august 2014. 

Pentru sesiunea septembrie, repartizarea candidaţilor se desfăşoară după acelaşi algoritm, 

conform calendarului de admitere. 

 Candidaţii declaraţi admişi pe locurile fără taxă în sesiunea septembrie 2014, vor confirma 

locul ocupat prin concurs prin prezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a 

adeverinţei de absolvire în original (pentru candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat 

în sesiunea în sesiunea august-septembrie 2014)  până pe data de 15 septembrie 2014, în caz 

contrar fiind eliminaţi din concurs. 

 Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă în sesiunea septembrie 2014 trebuie să achite 

prima tranşă din taxa de şcolarizare în sumă de 500 lei şi să prezinte diploma de bacalaureat în 

original (sau diploma de bacalaureat în copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de 

facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi 

timp) sau adeverinţa de absolvire în original (pentru candidaţii care au susţinut examenul de 

bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2014) până pe data de 15 septembrie 2014; 

candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2014 sau în 

sesiunea august-septembrie 2014, trebuie să prezinte diploma de bacalaureat în original (sau 

diploma de bacalaureat în copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se 

află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) până pe data 

de 15 septembrie 2014, în caz contrar fiind eliminaţi din concurs.  

 Locurile  rămase neocupate după confirmarea locurilor din data de 15 septembrie 2014, vor fi 

redistribuite conform calendarului admiterii. 
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Observaţie: 

 Atât în sesiunea iulie 2014 cât şi în sesiunea septembrie 2014, după repartizarea iniţială 

a candidaţilor, se vor organiza trei redistribuiri. După primele două redistribuiri, 

candidaţii potenţial admişi care doresc să participe în continuare la ocuparea 

eventualelor locuri rămase neocupate, trebuie să depună cerere pentru a rămâne în 

concurs şi pentru a participa la cea de-a treia redistribuire. Candidaţii potenţial admişi 

care după primele două redistribuiri  nu depun cerere, sunt consideraţi respinşi. 

Confirmarea locurilor  presupune: 

 prezentarea diplomei de bacalaureat în original, pentru candidaţii admişi pe locuri 

fără taxă: 

 prezentarea diplomei de bacalaureat în original (sau copie legalizată însoţită de 

adeverinţă în care se precizează la ce facultate este originalul, în situaţia în care 

candidatul  urmează două specializări în acelaşi timp) precum şi achitarea primei tranşe 

din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 500 lei pentru candidaţii admişi pe locurile 

cu taxă. 

Locurile rămase neocupate în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2014 şi cele 

eliberate prin retragere până la începutul sesiunii din septembrie vor fi scoase la concurs în sesiunea 

septembrie 2014. 

Locurile rămase libere prin retragere în perioada înscrierilor şi a prelucrării datelor se 

adaugă la locurile scoase iniţial la concurs. 

În sesiunea septembrie 2014, locurile bugetate rămase libere prin retragere după afişarea 

rezultatelor finale vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe 

locuri cu taxă la domeniile de licenţă de unde au avut loc retragerile (indiferent de sesiunea în care 

aceştia au fost admişi). 

 Concursul de admitere din sesiunea septembrie 2014 se va desfăşura în aceleaşi condiţii ca 

şi în sesiunea iulie, conform calendarului de desfăşurare prezentat în continuare.  

Candidatul admis la două facultăţi pe locuri bugetate, trebuie să opteze pentru aceea la care  

doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, iar pentru aceea la care urmează şcolarizare în 

regim “cu taxă”, candidatul trebuie să achite taxa de şcolarizare stabilită anual de Senatul 

universităţii. 

Observaţie importantă: Statutul de student fără taxă se păstrează doar un an academic, după 

aceea studenţii fiind reclasificaţi conform criteriilor de departajare pentru ocuparea locurilor 

bugetate aprobate de Senatul UCB. 
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1.4. Calendarul concursului de admitere pentru cursuri de licenţă 

Sesiunea iulie  2014 

Înscrierea candidaţilor: 14-20 iulie 2014 

 Verificarea dosarelor şi prelucrarea datelor: 21 iulie 2014 

 Afişare rezultate parţiale: 21 iulie 2014  

 Confirmarea locurilor ocupate: 22-25 iulie 2014 

 Prima redistribuire a candidaţilor:  25 iulie  2014             

 Confirmarea locurilor după  prima redistribuire: 26-28 iulie 2014 

A doua redistribuire a candidaţilor: 28 iulie 2014 

Confirmarea locurilor după a doua redistribuire: 29 iulie 2014 

Depunerea cererilor pentru locurile rămase neocupate după cele două redistribuiri: 30 iulie 

2014 

Redistribuirea pe bază de cerere: 30 iulie 2014 

Confirmarea locurilor după redistribuirea la cerere si afisarea rezultatelor: 31 iulie 2014 

Contestaţii: 01 august 2014 

Afişarea rezultatelor finale: 02 august 2014 

 

Sesiunea Septembrie 2014 

 

Înscrierea candidaţilor: 08-12 septembrie 2014 

 Verificarea dosarelor şi prelucrarea datelor: 13 septembrie 2014 

 Afişare rezultate parţiale: 13 septembrie 2014  

 Confirmarea locurilor ocupate: 14-15 septembrie 2014 

 Prima redistribuire a candidaţilor:  15 septembrie 2014 

 Confirmarea locurilor după  prima redistribuire: 16-17 septembrie 2014 

 A doua redistribuire a candidaţilor: 17 septembrie 2014 

 Confirmarea locurilor după a doua redistribuire: 18-19 septembrie 2014 

Depunerea cererilor pentru locurile rămase neocupate după cele două redistribuiri: 20 

septembrie 2014 

Redistribuirea pe bază de cerere: 20 septembrie 2014 

Confirmarea locurilor după redistribuirea la cerere si afisarea rezultatelor: 21 septembrie 

2014 

Contestaţii: 22 septembrie 2014 
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Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie 2014 

 

1.5. Taxe de înscriere şi de şcolarizare 

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei. Se acordă scutiri de taxă de 

înscriere pentru: 

 copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat) 

 candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din  

plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul  

Revoluţiei din Decembrie 1989. 

Pentru locurile cu taxă, ciclul I Bologna, taxa de şcolarizare este egală de 2900 lei pentru 

anul 1,  care trebuie plătită în trei tranşe: 

 prima tranşă, 500 lei, conform calendarului  de desfăşurare a concursului de admitere, 

 a doua tranşă, 500 lei, până la data stabilită în contractul de studiu, 

 a treia tranşă, 1000 lei, până la data stabilită în contractul de studiu, 

 a patra tranşă, 900 lei, până la data stabilită în contractul de studiu. 

Observaţie:  

În cazul candidaţilor admişi care doresc să urmeze două specializări  în regim cu taxă în 

cadrul UCB, în acelaşi timp, vor beneficia de  reducerea taxei în procent de 25% la fiecare 

specializare în baza cererii depuse. În cazul candidaţilor admişi la două specializări în cadrul 

UCB, din care una cu taxă şi una pe loc subvenţionat, va beneficia de reducere cu 25% la 

specializarea cu taxă, în baza cererii depuse, conform Regulamentului privind taxele încasate la 

nivelul UCB.  

Pentru candidaţii admişi care doresc să urmeze două specializări în acelaşi timp, se va 

aplica procedura de recunoaştere a creditelor transferabile, în condiţiile regulamentelor în 

vigoare.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultatea de Inginerie – Admitere 2014 

 

 

Pagina 10 din 16 

 

1.6. Locuri scoase la concurs: 

 

Nr. Domeniul de 

 licență 

Programe de studii  

de licență 

 

 

Cifra de şcolarizare 

 

 

Crt. Buget Cu taxă Total  

1. 
Inginerie 

industrială 

Tehnologia construcţiilor de 

maşini 
26+1** 23 50 

2. 
Inginerie şi 

management 

Inginerie economică în 

domeniul mecanic 
20+2** 18 40 

3. 
Inginerie 

energetică 

Termoenergetică 27+1*+1** 21 50 

Managementul energiei 27+1*+1** 21 50 

4. Ingineria sistemelor 
Automatică şi informatică 

aplicată 
29+2** 19 50 

5. Ingineria mediului 
Ingineria şi protecţia mediului 

în industrie 
28+1*+2** 44 75 

Total 157+3*+9** 146 315 

 

 * Locuri bugetate pentru rromi 

** Cifra de școlarizare repartizată pentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate si diaspora 

 

Observaţie:  Locurile repartizate pentru absolvenţii din Republica Moldova şi pentru românii 

de pretutindeni, rămase neocupate după sesiunea iulie, se vor scoate la concurs 

în sesiunea septembrie. 

 

 1.7. Concursul de admitere la a doua specializare şi continuare de studii 

Pentru a doua facultate şi continuări de studii, admiterea se desfăşoară pe bază de concurs de 

dosare, media de admitere calculându-se astfel: 

Media generală de admitere se calculează astfel: 

 media aritmetică a probelor examenului de bacalaureat (media de promovare a 

bacalaureatului); 

 în caz de egalitate de medie de admitere, pentru departajare, indiferent de forma de 

absolvire, criteriul de departajare este nota obţinută la proba obligatorie limba română 

(scris), dacă egalitatea se menţine, departajarea se va face după nota obţinută la proba 

obligatorie a profilului, iar dacă în continuare egalitatea se menţine, departajarea se va 

face după  nota obţinută la proba la alegere a profilului. 
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 Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Admiterea la a doua facultate și continuare de studii se desfășoară pe aceleași locuri scoase 

la concurs pentru admiterea în anul I de studii. Candidaţii se înmatriculează în anul de studii 

superior celui în care realizează prin echivalare 25 credite din totalul de 60 credite aferente fiecărui 

an de studiu în conformitate cu planul de învăţământ al specializării respective, dar nu mai mult de 

anul III de studiu. 

Repartizarea candidaţilor se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. 

 Pentru a doua facultate şi  continuare de studii, dosarul de înscriere (de carton tip plic) 

trebuie să cuprindă: 

1. fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere completată corect cu toate  rubricile, 

2. diploma de licenţă/absolvire/inginer sau echivalent al acesteia, în original, sau copie 

legalizată,  

3. diploma de bacalaureat în original, sau copie legalizată,  

4. foaia matricolă/supliment la diplomă în original, sau copie legalizată, 

5. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare  privind 

schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească), 

6. adeverinţă medicală din care să rezulte că  sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care 

concurează, 

7. copie după buletin/carte de identitate, 

8. două fotografii color  recente tip buletin,  pe hârtie fotografică, 

9. chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere. 

Confirmarea locurilor constă în prezentarea la dosar a actelor de studii în original (sau 

copie legalizată însoţită de adeverinţă în care se precizează la ce facultate este originalul, în 

situaţia în care candidatul  urmează două specializări în acelaşi timp) şi plata primei tranşe din 

taxa de şcolarizare, în sumă de 500 lei, conform calendarului admiterii. 

 

 II. Organizarea concursului de admitere pentru cursurile de master (cursuri de master 

universitar – ciclul II, organizate conform Legii 288/2004) 

 

2.1. Înscrierea candidaţilor 

La cursurile de master universitar organizate conform Legii nr. 288/2004, se pot înscrie 

absolvenţi de ciclul I Bologna din acelaşi domeniu de licenţă sau domenii înrudite, precum şi 

absolvenţi de lungă durată (studii organizate conform Legii Învăţământului nr. 84/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare) cu durata studiilor de cinci sau patru ani. 
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Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se va face după opţiuni, la 

programele de studii de master acreditate, pe locuri fără taxă sau locuri cu taxă, în ordinea 

descrescătoare a mediei de admitere. Şcolarizarea într-un program de studii de master, se va 

efectua doar dacă există un număr suficient de opţiuni pentru constituirea formaţiunilor de 

studiu în conformitate cu reglementările în vigoare, în caz contrar, candidaţii declaraţi admişi la 

specializările care nu întrunesc această condiţie, vor fi redistribuiţi după afişarea rezultatelor 

finale ale admiterii 2014, la programe de studii de master  în funcţie de opţiunile exprimate în 

fişa de înscriere, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS. 

Observaţie importantă:  

  În anul universitar 2014-2015, şcolarizarea într-un program de studii de master se 

realizează cu condiţia ocupării unui număr minim de 15  locuri. 

Candidaţii care provin din alte domenii de ştiinţă fundamentale, vor depune odată cu 

dosarul de înscriere un referat realizat pe baza tematicii şi bibliografiei anunţate, care se apreciază 

cu calificativul admis/respins. După încheierea perioadei de înscriere, Comisia de admitere pe 

facultate analizează referatele depuse şi afişează lista candidaţilor cu referate respinse. Candidaţii 

care au primit calificativul respins la verificarea referatului, nu intră în procedura de calcul a 

mediei de admitere, fiind declaraţi respinşi. 

 

Observaţie importantă:   

Statutul de student fără taxă se păstrează doar un an academic, după aceea studenţii fiind 

reclasificaţi conform criteriilor de departajare pentru ocuparea locurilor bugetate aprobate de 

Senatul UCB. 

          Candidaţii se înscriu pe baza unui dosar de înscriere (de carton tip plic) care trebuie să 

conţină: 

1. fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere completată corect cu toate  rubricile; 

2. diploma de licenţă sau echivalent al acesteia, în original sau copie legalizată, însoţită de 

adeverinţa (eliberată de facultatea la care se află originalul, pentru candidaţii care  urmează 

două specializări în acelaşi timp); 

3. diploma de bacalaureat în original, sau copie legalizată; 

4. foaia matricolă / supliment la diplomă în original, sau copie legalizată; 

5. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte doveditoare privind 

schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească); 
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6. adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau  dispensarul teritorial sau de 

întreprindere - după caz - de care aparţin (din care să rezulte că  sunt apţi pentru profilul sau 

specializarea la care concurează); 

7. copie după buletin/carte de identitate, 

8. două fotografii color tip buletin, pe hârtie fotografică, 

9.    chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere. 

 

 

2.2. Calculul mediei de admitere 

Media generală de admitere se calculează astfel: 

 media examenului de finalizare a studiilor (licenţă/diplomă); 

 În caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de media la bacalaureat, iar în 

cazul menţinerii egalităţii se va face departajarea după nota la proba de specialitate a 

profilului din cadrul examenului de bacalaureat. 

Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

 

2.3. Repartizarea candidaţilor 

Repartizarea candidaţilor se realizează în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, pe 

locuri fără taxă şi pe locuri cu taxă. În cazul în care numărul de locuri ocupate la un program de 

studii de master este insuficient pentru organizarea specializării respective, candidaţii vor fi trecuţi 

cu locul ocupat prin concurs la un alt program de studii de master indicat prin fişa de înscriere, cu 

respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS. 

 Concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni: iulie 2014 şi septembrie 2014 (dacă 

mai rămân locuri libere după sesiunea din iulie 2014).  

 Confirmarea locurilor la master se realizează conform calendarului concursului de admitere 

şi constă în: 

 prezentarea actelor de studii în original, pentru candidaţii admişi  pe locuri fără taxă, 

 prezentarea actelor de studii în original sau copie legalizată însoţită de adeverinţă 

(eliberată de facultatea la care se află originalul, pentru candidaţii care urmează 

două specializări de master în acelaşi timp) şi plata primei tranşe din taxa de 

şcolarizare, în sumă de 500 lei,  pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă. 
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2.4. Calendarul concursului de admitere 

Sesiunea iulie  2014 

Înscrierea candidaţilor: 14-22 iulie 2014 

Verificarea dosarelor şi prelucrarea datelor: 23 iulie 2014 

Afişare rezultate parţiale: 23 iulie 2014  

Confirmarea locurilor ocupate: 24-28 iulie 2014 

Prima redistribuire a candidaţilor si afisarea rezultatelor:  28 iulie  2014             

Confirmarea locurilor după  prima redistribuire: 29-30 iulie 2014 

A doua redistribuire a candidaţilor si afisarea rezultatelor: 30 iulie 2014 

Confirmarea locurilor după a doua redistribuire si afisarea rezultatelor: 31 iulie 2014 

Contestaţii: 01 august 2014 

Afişarea rezultatelor finale: 02 august 2014 

 

Sesiunea Septembrie 2014 

 

Înscrierea candidaţilor: 08-12 septembrie 2014 

Verificarea dosarelor şi prelucrarea datelor: 13 septembrie 2014 

Afişare rezultate parţiale: 13 septembrie 2014  

Confirmarea locurilor ocupate: 14-16 septembrie 2014 

Prima redistribuire a candidaţilor si afisarea rezultatelor:  16 septembrie 2014 

Confirmarea locurilor după  prima redistribuire: 17-18 septembrie 2014 

A doua redistribuire a candidaţilor si afisarea rezultatelor: 18 septembrie 2014 

Confirmarea locurilor după a doua redistribuire: 19-20 septembrie 2014 

Contestaţii: 21 septembrie 2014 

Afişarea rezultatelor finale: 22 septembrie 2014 

 

 

2.5  Taxe de înscriere şi de şcolarizare 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei. Se acordă scutiri de taxă de 

înscriere pentru: 

 copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat) 

 candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din  

plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul  

Revoluţiei din Decembrie 1989. 
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Pentru locurile cu taxă, taxa de şcolarizare este egală de 3000 lei pentru anul 1,  care trebuie 

plătită în patru tranşe: 

 prima tranşă, 500 lei, conform calendarului  de desfăşurare a concursului de admitere, 

 a doua tranşă, 500 lei, până la data stabilită în contractul de studiu  

 a treia tranşă,  1000 lei, până la data stabilită în contractul de studiu, 

 a patra tranşă, 1000 lei, până la data stabilită în contractul de studiu. 

 

2.6    Cifra de scolarizare:  

Nr.  

Crt. 
Domeniul de licență  Programe de studii de master universitar 

      Cifra de școlarizare 

Buget Cu taxă Total  

1 Inginerie industriala Tehnologii moderne de fabricaţie   9+1** 40 50 

2 Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a  energiei 10+1** 39 50 

3 Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în industrie 10+1** 39 50 

4 Ingineria sistemelor Conducerea avansată a proceselor industriale 10+1** 39 50 

TOTAL 39+4** 157 200 

 

** Cifra de școlarizare repartizată pentru tineri de origine română  din Republica Moldova, țări învecinate 

si diaspora 

 

 

III. Atribuţiile comisiei de concurs 

3.1. Atribuţiile membrilor comisiei de admitere 

1. Îndrumarea candidaţilor în vederea completării fişei de înscriere, 

2. Verificarea corectitudinii datelor din fişa de înscriere, 

3. Verificarea actelor din dosarele de concurs, 

4. Verificarea corectitudinii datelor din listele cu candidaţi, în conformitate cu fişa de înscriere 

a candidaţilor, 

5. Înscrierea electronică a candidaţilor, 

6. Verificarea listelor cu rezultatele concursului de admitere 
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3.2. Atribuţiile secretarului comisiei de admitere 

1. Asigură pregătirea documentelor specifice concursului de admitere, inclusiv afişarea 

acestora la avizierele facultăţii, 

2. Asigură pregătirea sălii unde se desfăşoară înscrierea precum şi a sălii unde se desfăşoară 

prelucrarea datelor, 

3. Asigură raportarea zilnică, la comisia centrală a situaţiei înscrierilor (zilnice şi cumulate), 

4. Asigură securitatea dosarelor de concurs şi a documentelor specifice, 

5. Întocmeşte dosarul de admitere pe facultate. 

 

3.3. Atribuţiile preşedintelui  comisiei de admitere 

 Coordonează întreaga activitate specifică organizării şi desfăşurării concursului de admitere. 

 

Prezentul Regulament, valabil pentru sesiunile iulie 2014 şi septembrie 2014, a fost 

aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Inginerie din data de  04.12.2013 și în ședința de Senat 

din data de 13.12.2013 şi revizuit conform Ordinului MEN nr. 5734 /24.12.2013 privind cadrul 

general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat pentru anul universitar 2014—2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 28 din 

14.01.2014, în ședința de Senat din data de 24.01.2014. 

 

 

Decan,          

Prof.univ.dr.ing. Popescu Luminiţa Georgeta 


