
P A R T E A  I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 171 Luni, 21 februarie 2022

S U M A R

Nr. Pagina

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

202. — Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și

darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — 

Inspectoratul de Poliție al Județului Alba .................. 2

222. — Hotărâre privind declanșarea procedurilor de

expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată

situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte

din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate

publică de interes național „Autostrada de centură

București km 0 + 000—100 + 900”, sector Centura 

Sud km 52 + 770—km 100 + 900 .............................. 3–4

223. — Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Extinderea

cheiurilor danelor 10 și 12 din zona Midia, inclusiv

consolidări în spatele cheiurilor” ................................ 4–5

224. — Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor

principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți

obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii

de monitorizare și avertizare a fenomenelor

hidrometeorologice severe în vederea asigurării

protecției vieții și a bunurilor materiale — 

INFRAMETEO” .......................................................... 5–6

225. — Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Spații de cazare 

la Universitatea de Vest din Timișoara” ...................... 7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

5.744/2021. — Ordin al ministrului educației privind

neacordarea acreditării pentru unitatea de învățământ

preuniversitar particular Grădinița „Suflet de Copil” din 

municipiul București .................................................. 8

3.102. — Ordin al ministrului educației pentru aprobarea

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii

în ciclurile de studii universitare de licență, de master 

și de doctorat.............................................................. 9–15



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 171/21.II.2022

9

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii 

în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

În conformitate cu prevederile art. 138, 141, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 și ale art. 304

alin. (17) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la

bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, precum și a art. 76 din Legea nr. 448/2006

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele

școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în

activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și

desfășurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare

de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea

și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Metodologia-cadru privind organizarea

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master

și de doctorat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 2. — Instituțiile de învățământ superior acreditate sau

autorizate provizoriu elaborează și aplică propriul regulament

de organizare a admiterii în programele de studii oferite în

ciclurile de studii universitare de licență, de master și de

doctorat, în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin

prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. — Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire

de către Direcția generală învățământ universitar din cadrul

Ministerului Educației și de către instituțiile de învățământ

superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze

activități de învățământ superior, potrivit legii.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice

nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență,

de master și de doctorat, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 1.071 din 30 decembrie 2016,

cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 8 februarie 2022.

Nr. 3.102.

ANEXĂ

M E T O D O L O G I E - C A D R U

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta metodologie-cadru stabilește cadrul

general pentru organizarea admiterii în ciclurile de studii

universitare de licență, de master și de doctorat.

Art. 2. — (1) Instituțiile de învățământ superior elaborează

și aplică regulamentul propriu de organizare a admiterii

la programele de studii oferite în concordanță cu misiunea

proprie, strategia instituțională, precum și cu cerințele pieței

forței de muncă.

(2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum și

a cetățenilor din state terțe Uniunii Europene se realizează în

baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul

Educației.

(3) În baza autonomiei universitare și cu asumarea

răspunderii publice, instituțiile de învățământ superior

organizează concurs de admitere pentru fiecare domeniu,

program și ciclu de studii universitare, în vederea testării

cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv artistice sau

sportive ale candidaților.

(4) Instituțiile de învățământ superior aduc la cunoștința

candidaților, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului

de admitere, prin afișare la sediul instituțiilor și pe pagina web

proprie, informații privind:

a) regulamentul propriu de admitere;

b) oferta anuală de școlarizare, în conformitate cu

prevederile art. 138 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu

modificările și completările ulterioare;
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c) condițiile și documentele necesare pentru înscriere,

inclusiv condițiile și procedura de recunoaștere a diplomelor

obținute în străinătate menționate la art. 9;

d) perioadele sesiunilor de admitere;

e) modalitatea de desfășurare a concursului, probele de

concurs, tematica și bibliografia aferentă probelor de concurs;

f) facilitățile sau condițiile speciale (inclusiv pentru

persoanele cu handicap);

g) taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea

admiterii;

h) alte informații utile candidaților.

(5) Conducerile instituțiilor de învățământ superior au întreaga

responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea concursului

de admitere.

CAPITOLUL II

Organizarea admiterii

Art. 3. — (1) Potrivit legii, studiile universitare sunt organizate

pe cicluri.

(2) Instituțiile de învățământ superior organizează concurs

de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

(3) Organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu

de studii universitare se poate desfășura și online, instituțiile de

învățământ superior având obligația să își prevadă în

regulamentul propriu și această modalitate de admitere.

Art. 4. — (1) Pentru ciclul de studii universitare de licență și

de master, admiterea se organizează pe domenii, la

specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să

funcționeze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare.

(2) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea

se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat

aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. — (1) Admiterea la studii universitare se susține în

limba română.

(2) Pentru programele universitare școlarizate în limba

română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de

admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu

respectarea autonomiei universitare.

(3) Pentru studiile universitare organizate în limba

maternă/într-o limbă străină, admiterea se susține în limba de

predare a programului de studii universitare.

(4) Instituțiile de învățământ superior prevăd în regulamentul

propriu de admitere modalitatea de certificare a competențelor

lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii

școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii,

necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din

România sau din străinătate, cu predare în limba română. Prin

excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de

circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale,

certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în

limba română se face cu diploma de bacalaureat, emisă de

unitățile de învățământ autorizate/acreditate din România.

(5) Instituțiile de învățământ superior prevăd în regulamentul

propriu de admitere modalitatea de certificare a competențelor

lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii

școlarizate în limbi de circulație internațională și care nu prezintă

acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de

învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba

respectivă.

Art. 6. — Potrivit legii, studiile universitare se pot organiza la

următoarele forme de învățământ:

a) ciclul I — studii universitare de licență se pot organiza la

forma de învățământ cu frecvență (IF), învățământ cu frecvență

redusă (IFR) sau învățământ la distanță (ID);

b) ciclul II — studii universitare de master se pot organiza la

forma de învățământ cu frecvență (IF) sau învățământ cu

frecvență redusă (IFR);

c) ciclul I și II oferite comasat se pot organiza la forma de

învățământ cu frecvență (IF);

d) ciclul III — studiile universitare de doctorat se pot organiza

la forma de învățământ cu frecvență (IF) sau învățământ cu

frecvență redusă (IFR).

Art. 7. — (1) La forma de învățământ cu frecvență sunt

alocate locuri finanțate de la buget (fără taxă) și locuri în regim

cu taxă.

(2) Pentru programele de studii universitare de licență și

master, formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă

sunt alocate doar locuri în regim cu taxă.

(3) În învățământul superior din sistemul de apărare, ordine

publică și securitate națională, la forma de învățământ cu

frecvență redusă se pot aloca și locuri fără taxă, finanțate de la

bugetele proprii ale ministerelor de resort, în condițiile legii.

Art. 8. — (1) Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de

studii universitare și toate formele de învățământ se poate

organiza, de regulă, în două sesiuni, în condiții identice, înainte

de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de

30 septembrie.

(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de

concurs se fac publice cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea

concursului de admitere, prin afișare la sediul instituțiilor de

învățământ superior și prin publicare pe pagina web proprie.

CAPITOLUL III

Candidații la admitere

Art. 9. — (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere

pentru studiile universitare de licență numai absolvenții cu

diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă,

indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru

studiile universitare de master numai absolvenții cu diplomă de

licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul

absolvirii programului de licență.

(3) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii

universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master

obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii

programului de master.

(4) Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare, diploma de licență a

absolvenților învățământului superior de lungă durată din

perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este

echivalentă cu diploma de studii universitare de master în

specialitate. În consecință, titularii diplomelor de studii

superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii

universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge

ciclul II de studii universitare de master.

Art. 10. — Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene,

ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai

Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate

ciclurile de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de

lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele

de școlarizare.

Art. 11. — În învățământul superior militar, de ordine publică

și siguranță națională admiterea în toate ciclurile de studii

universitare se desfășoară și cu respectarea reglementărilor

specifice elaborate de ministerele de resort.
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Art. 12. — La admiterea în toate ciclurile de studii

universitare cu predare în limba română, cetățenii Uniunii

Europene și din state terțe au obligația să facă dovada

cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare

în România a acestora, după caz.

Art. 13. — (1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca

student la cel mult două programe de studii concomitent,

indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care

le oferă.

(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare

de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, pentru

un singur program de master și pentru un singur program de

doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de

studii universitare optează pentru programul de studii care va fi

finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/

atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței de

bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a

diplomei/adeverinței ciclului de studii universitare anterior

absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să

o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta

din urmă.

(4) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit,

prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

(5) În cadrul regulamentului propriu, instituțiile de învățământ

superior stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de

șanse pentru persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde

este necesar, suport adițional adaptat nevoilor adulților cu

handicap, sprijinind accesul acestora în instituțiile de învățământ

superior.

(6) În cadrul regulamentului propriu, instituțiile de învățământ

superior stabilesc facilități sau condiții speciale referitoare la

admiterea candidaților la programe de studii universitare de

licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la

olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și/sau

internaționale.

(7) Candidații la studiile universitare de licență care au

obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III,

mențiune) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri

internaționale recunoscute de Ministerul Educației beneficiază

de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de

admitere, pe locuri finanțate de la buget, în instituțiile de

învățământ superior de stat și, respectiv, cu taxă, în instituțiile de

învățământ superior particulare sau confesionale. Universitățile

pot corela prin regulamentul propriu disciplinele școlare la care

au fost obținute premiile cu domeniile de studii pentru care se

organizează admiterea la studii.

(8) Instituțiile de învățământ superior de stat acordă cel puțin

10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate,

absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul

de protecție socială. În cazul în care locurile nu se ocupă,

universitățile le redistribuie către ceilalți candidați.

(9) Instituțiile de învățământ superior stabilesc în cadrul

regulamentului propriu condițiile privind admiterea pe locurile

bugetate, alocate în condițiile legii, a absolvenților de licee

situate în mediul rural.

(10) Cetățenii menționați la art. 2 alin. (2), declarați admiși în

ciclul de studii universitare de licență, master și doctorat, se pot

înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licență,

respectiv de master, recunoscute în conformitate cu

metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din

cadrul Ministerului Educației.

Art. 14. — (1) Candidații care au promovat în România

examenul de bacalaureat/licență/disertație în sesiunile

corespunzătoare anului școlar/universitar curent prezintă la

înscriere diploma de bacalaureat/licență/master sau adeverința

eliberată de către instituția de învățământ.

(2) Prin excepție de la alin. (1), pentru candidații care au

promovat examenele de bacalaureat în sesiunile

corespunzătoare anului școlar curent, în baza acordului scris al

acestora, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta

cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România

(SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor

obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este

necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ.

(3) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile

finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună în original,

până la data stabilită prin regulamentul propriu de admitere,

diploma/atestatul de recunoaștere a diplomei/adeverința de

bacalaureat/licență/disertație la secretariatul facultății/

departamentului. Adeverința este valabilă doar pentru candidații

care au promovat examenul de bacalaureat/licență/master în

sesiunile anului școlar/universitar curent.

(4) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență/

disertație/atestatului de recunoaștere a diplomei sau a

adeverinței, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat

admis, în termenul stabilit prin regulamentul propriu de admitere,

duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

CAPITOLUL IV

Desfășurarea concursului de admitere 

pentru programele de studii universitare de licență

SECȚIUNEA 1
Înscrierea candidaților

Art. 15. — (1) Înscrierea candidaților se desfășoară la sediile

stabilite prin regulamentul propriu de fiecare instituție de

învățământ superior.

(2) Regulamentul propriu de admitere poate prevedea și

facilități online pentru înscriere/preînscriere.

(3) Regulamentul propriu de admitere poate prevedea

posibilitatea susținerii online a examenelor de admitere.

Art. 16. — (1) Înscrierea la concursul de admitere se face

personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte

documente prevăzute în regulamentul propriu de admitere.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în

numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de

procură.

(3) În cazul candidaților la instituțiile de învățământ superior

care optează pentru asigurarea facilităților online pentru

înscriere/preînscriere este necesar să se solicite datele de

identificare personale, conform cărții de identitate/pașaportului.

Art. 17. — Din componența dosarului de concurs, conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte

normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu

completările ulterioare, se elimină cerința de depunere a copiilor

legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea

conformității cu originalul de către persoana/persoanele care

are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pe

perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în

baza autonomiei universitare, se poate realiza înscrierea online

prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea



12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 171/21.II.2022

responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și

corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele

originale.

Art. 18. — Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată

perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a

făcut înscrierea.

Art. 19. — După încheierea perioadei de înscriere opțiunile,

ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere

nu pot fi modificate.

Art. 20. — (1) Instituțiile de învățământ superior pot percepe

de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii,

în cuantumurile aprobate de senatele universitare și prevăzute

în regulamentele proprii de admitere.

(2) Senatele universitare pot prevedea în regulamentele

proprii de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau

reducerea lor.

(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar

aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de

înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și

beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza

documentelor doveditoare prezentate de candidați și prevăzute

în regulamentele proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face

de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți/departamente.

SECȚIUNEA a 2-a
Verificarea și notarea probelor de concurs

Art. 21. — Media generală minimă de admitere pentru studii

universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci)

sau decât un număr minim de puncte echivalent.

Art. 22. — Clasificarea candidaților se face în ordinea

descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și

în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

Art. 23. — (1) Media generală de admitere se calculează ca

medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la

probele concursului de admitere. Media se calculează cu două

zecimale fără rotunjire.

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii

universitare de licență, în baza autonomiei universitare, pot fi

luate în considerare medii de la discipline din anii de studii

liceale, notele de la probele de bacalaureat, media de la

bacalaureat sau alte criterii specifice, conform regulamentului

propriu al instituției de învățământ superior.

(3) Mediile generale/Punctajele generale obținute de

candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de

clasificare pentru fiecare sesiune, numai la instituția de

învățământ superior la care aceștia au candidat, în conformitate

cu regulamentul propriu de admitere.

(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi

utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul

de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din

fiecare domeniu/program de studii, conform regulamentului

propriu.

(5) Regulamentele proprii de admitere ale instituțiilor de

învățământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a

candidaților, inclusiv în cazul mediilor egale obținute la concursul

de admitere, astfel încât să nu se depășească capacitatea de

școlarizare stabilită și nici numărul de locuri bugetate alocate,

conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 24. — Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe

baza tematicilor afișate la avizierul/avizierele și pe pagina web

a fiecărei instituții de învățământ superior/facultăților din

structura acesteia.

Art. 25. — Criteriile de verificare și notare se stabilesc prin

regulamentul propriu, ținându-se seama de specificul

domeniului. Baremele de notare se afișează în timpul

desfășurării concursului de admitere.

SECȚIUNEA a 3-a
Rezultatele concursului

Art. 26. — Rezultatele concursului de admitere se fac publice

prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ superior și pe

pagina web proprie.

Art. 27. — (1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele

concursului de admitere se depun la instituția de învățământ

superior organizatoare, în conformitate cu regulamentele proprii

de admitere.

(2) Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini

sportive sau artistice.

(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea

regulamentului de admitere.

(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns

(prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere

este definitiv și nu mai poate fi modificat.

(5) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de

competența comisiei de contestații din cadrul instituției de

învățământ superior. Decizia comisiei de contestații este

definitivă.

Art. 28. — (1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de

admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două

tipuri de liste:

a) liste provizorii — cu ierarhizarea candidaților, generate

după admitere;

b) liste definitive — cu ierarhizarea candidaților, generate

după soluționarea contestațiilor care cuprind rezultatele

definitive și incontestabile.

(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:

a) lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la

buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

b) lista candidaților admiși pentru locurile în regim cu taxă, în

limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

c) lista candidaților respinși, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 4-a
Înmatriculare

Art. 29. — (1) În perioada stabilită în conformitate cu

regulamentele proprii de admitere, după soluționarea

contestațiilor, se face înmatricularea candidaților declarați

admiși.

(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la

buget achită cuantumul eventualei taxei de înmatriculare.

(3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită

cuantumul eventualei taxei de înmatriculare și al taxei de studii

(integral sau parțial, conform regulamentului propriu).

(4) Instituția de învățământ superior semnează cu fiecare

student înmatriculat un contract de studii universitare.

(5) Contractul de studii universitare, completat și semnat de

candidații declarați admiși, se poate transmite și online, cu

obligația depunerii originalului până la începutul anului

universitar.

(6) După înmatriculare se generează și se afișează listele

finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați.

Art. 30. — Înmatricularea candidaților declarați admiși în

urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului

instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării,
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studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un

număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la

specializarea/specializările/programul/programele de studii la

care au fost admiși.

CAPITOLUL V

Desfășurarea concursului de admitere 

pentru programele de studii universitare de master

SECȚIUNEA 1
Înscrierea candidaților

Art. 31. — Studiile universitare de masterat asigură

aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un

domeniu apropiat, obținerea de competențe complementare în

alte domenii, precum și dezvoltarea capacităților de cercetare

științifică.

Art. 32. — Pot candida la programe de studii universitare de

master absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă.

Cunoștințele specifice domeniului de studiu se verifică prin

probe scrise și/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând

lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei și anunțarea

acesteia sunt de competența fiecărei instituții de învățământ

superior.

Art. 33. — (1) Înscrierea candidaților se desfășoară la sediile

stabilite prin regulamentul propriu de fiecare instituție de

învățământ superior.

(2) Regulamentele proprii de admitere pot prevedea și

facilități online pentru înscriere/preînscriere.

(3) Regulamentele proprii de admitere pot prevedea

posibilitatea susținerii online a examenelor de admitere.

Art. 34. — (1) Înscrierea la concursul de admitere se face

personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte

documente prevăzute în regulamentul propriu de admitere.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în

numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de

procură.

(3) În cazul candidaților la instituțiile de învățământ superior

care optează pentru asigurarea facilităților online pentru

înscriere/preînscriere este necesar să se solicite datele de

identificare personale, conform cărții de identitate/pașaportului.

Art. 35. — Din componența dosarului de concurs, conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte

normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017,

cu completările ulterioare, se elimină cerința de depunere a

copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea

conformității cu originalul de către persoana/persoanele care

are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pe

perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în

baza autonomiei universitare, se poate realiza înscrierea online

prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea

responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și

corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele

originale.

Art. 36. — (1) Instituțiile de învățământ superior pot percepe

de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii,

în cuantumurile aprobate de senatele universitare și prevăzute

în regulamentul propriu.

(2) Senatele universitare pot prevedea în regulamentul

propriu de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau

reducerea lor.

(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar

aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de

înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și

beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza

documentelor doveditoare prezentate de candidați și prevăzute

în regulamentele proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face

de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți/departamente.

SECȚIUNEA a 2-a

Verificarea și notarea probelor de concurs

Art. 37. — Admiterea la programele de studii universitare de

master se face prin concurs, pe baza mediilor obținute.

Art. 38. — Clasificarea candidaților se face în ordinea

descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și

în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare

de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

Art. 39. — (1) Media generală de admitere se calculează ca

medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la

probele concursului de admitere. Media se calculează cu două

zecimale fără rotunjire.

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii

universitare de master pot fi luate în considerare și mediile

obținute la examenul de licență/diplomă, conform regulamentului

propriu.

(3) Mediile generale/Punctajele generale obținute de

candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de

clasificare pentru fiecare sesiune, numai la instituția de

învățământ superior la care aceștia au candidat, în conformitate

cu regulamentul propriu de admitere.

(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi

utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul

de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din

fiecare domeniu/program de studii, conform regulamentului

propriu.

(5) Regulamentele proprii de admitere ale instituțiilor de

învățământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a

candidaților, inclusiv în cazul mediilor egale obținute la concursul

de admitere, astfel încât să nu se depășească capacitatea de

școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 40. — Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe

baza tematicilor afișate la avizier/aviziere și pe pagina web a

fiecărei instituții de învățământ superior/facultăților din structura

acesteia.

Art. 41. — Criteriile de verificare și notare sunt stabilite prin

regulamentul propriu de admitere, ținându-se seama de

specificul domeniului. Baremele de notare se afișează în timpul

desfășurării concursului de admitere.

SECȚIUNEA a 3-a

Rezultatele concursului

Art. 42. — Rezultatele concursului de admitere se fac publice

prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ superior și pe

pagina web proprie.

Art. 43. — (1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele

concursului de admitere se depun la instituția de învățământ

superior organizatoare, în conformitate cu regulamentul propriu

de admitere.
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(2) Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini

sportive sau artistice.

(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea

regulamentului propriu de admitere.

(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns

(prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere

este definitiv și nu mai poate fi modificat.

(5) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de

competența comisiei de contestații din cadrul instituției de

învățământ superior. Decizia comisiei de contestații este

definitivă.

Art. 44. — (1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de

admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două

tipuri de liste:

a) liste provizorii — cu ierarhizarea candidaților, generate

după admitere;

b) liste definitive — cu ierarhizarea candidaților, generate

după soluționarea contestațiilor care cuprind rezultatele

definitive și incontestabile.

(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:

a) lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la

buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

b) lista candidaților admiși pentru locurile în regim cu taxă, în

limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

c) lista candidaților respinși, dacă este cazul.

SECȚIUNEA a 4-a
Înmatriculare

Art. 45. — (1) În perioada stabilită în conformitate cu

regulamentele proprii de admitere, după soluționarea

contestațiilor, se face înmatricularea candidaților declarați

admiși.

(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la

buget achită cuantumul eventualei taxe de înmatriculare.

(3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită

cuantumul eventualei taxe de înmatriculare și al taxei de studii

(integral sau parțial, conform regulamentelor proprii de

admitere).

(4) Instituția de învățământ superior semnează cu fiecare

student înmatriculat un contract de studii universitare.

(5) Contractul de studii universitare, completat și semnat de

studentul înmatriculat, se poate transmite și online, cu obligația

depunerii originalului până la începutul anului universitar.

(6) După înmatriculare se generează și se afișează listele

finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați.

Art. 46. — Înmatricularea candidaților declarați admiși în

urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului

instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării,

studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un

număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la

specializarea/specializările/programul/programele de studii la

care au fost admiși.

CAPITOLUL VI

Desfășurarea concursului de admitere 

pentru programele de studii universitare de doctorat

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 47. — Admiterea în ciclul de studii universitare de

doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul școlilor

doctorale autorizate provizoriu sau acreditate.

Art. 48. — (1) Studiile universitare de doctorat se

organizează la forma de învățământ cu frecvență sau cu

frecvență redusă atât pe locuri în regim de finanțare de la

bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, cât și pe locuri

în regim cu taxă sau alte surse legal constituite.

(2) Pentru învățământul superior din sistemul de apărare,

ordine publică și securitate națională se pot aloca și locuri fără

taxă, finanțate de la bugetele proprii ale ministerelor de resort,

în condițiile legii.

Art. 49. — Numărul de locuri în regim de finanțare de la

bugetul de stat pe fiecare instituție organizatoare de studii

universitare de doctorat este stabilit prin ordin al ministrului

educației, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin

hotărâre a Senatului universitar.

SECȚIUNEA a 2-a

Înscrierea candidaților

Art. 50. — (1) Înscrierea candidaților se desfășoară la sediile

stabilite prin regulamentul propriu de fiecare instituție de

învățământ superior.

(2) Regulamentele proprii de admitere pot prevedea și

facilități online pentru înscriere/preînscriere.

(3) Regulamentele proprii de admitere pot prevedea

posibilitatea susținerii online a examenelor de admitere.

Art. 51. — (1) Înscrierea la concursul de admitere se face

personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte

documente prevăzute în regulamentul propriu de admitere.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în

numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de

procură.

(3) În cazul candidaților la instituțiile de învățământ superior

care optează pentru asigurarea facilităților online pentru

înscriere/preînscriere este necesar să se solicite datele de

identificare personale, conform cărții de identitate/pașaportului.

Art. 52. — La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat

absolvenți ai studiilor universitare de master, dar și absolvenții

cu diplomă de licență sau echivalentă, eliberată până în anul

absolvirii primei promoții de licență organizate în conformitate

cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor

universitare, cu modificările și completările ulterioare

(învățământ de lungă durată).

Art. 53. — Înscrierea la concursul de admitere la studii

universitare de doctorat în cadrul instituției organizatoare de

studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu

este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma

de licență sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii

universitare de licență și master trebuie să fie de cel puțin

300 de credite transferabile (ECTS).

Art. 54. — Din componența dosarului de concurs, conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte

normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu

completările ulterioare, se elimină cerința de depunere a copiilor

legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea

conformității cu originalul de către persoana/persoanele care

are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pe

perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în

baza autonomiei universitare, se poate realiza înscrierea online

prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea



responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea

și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele

originale.

Art. 55. — La admiterea la studii universitare de doctorat se

pot înscrie și cetățeni care nu fac parte din Uniunea Europeană,

Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană

(extracomunitari), absolvenți ai studiilor universitare de masterat

sau absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor

universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoașterea

studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va

realiza de către Direcția de specialitate din cadrul Ministerului

Educației.

Art. 56. — Admiterea la studii universitare de doctorat este

condiționată de promovarea examenului de admitere, conform

prevederilor legale în vigoare.

Art. 57. — (1) Instituțiile de învățământ superior pot percepe

de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii,

în cuantumurile aprobate de senatele universitare și prevăzute

în regulamentul propriu.

(2) Senatele universitare pot prevedea în regulamentul

propriu de admitere scutirea de la plata acestor taxe sau

reducerea lor.

(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar

aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de

înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și

beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

(4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza

documentelor doveditoare prezentate de candidați și prevăzute

în regulamentele proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face

de către comisiile tehnice de înscriere pe IOSUD/Școli

doctorale.

SECȚIUNEA a 3-a

Verificarea și notarea probelor de concurs

Art. 58. — Concursul de admitere la studiile de doctorat

se stabilește conform regulamentelor proprii.

Art. 59. — Media minimă pe care trebuie să o obțină un

candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se

calculează cu două zecimale fără rotunjire.

SECȚIUNEA a 4-a

Rezultatele concursului

Art. 60. — Validarea rezultatelor admiterii la studiile

universitare de doctorat se face de către Consiliul școlii

doctorale (CSD) și Consiliul pentru studii universitare de

doctorat (CSUD).

Art. 61. — Rezultatele concursului de admitere se fac publice

prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ superior și pe

pagina web proprie.

Art. 62. — (1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele

concursului de admitere se depun la instituția de învățământ

superior organizatoare, în conformitate cu regulamentele proprii

de admitere.

(2) Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini

sportive sau artistice.

(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea

regulamentului propriu de admitere.

(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns

(prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere

este definitiv și nu mai poate fi modificat.

(5) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de

competența comisiei de contestații din cadrul instituției de

învățământ superior. Decizia comisiei de contestații este

definitivă.

Art. 63. — (1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de

admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două

tipuri de liste:

a) liste provizorii — cu ierarhizarea candidaților, generate

după admitere;

b) liste definitive — cu ierarhizarea candidaților, generate

după soluționarea contestațiilor care cuprind rezultatele

definitive și incontestabile.

(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:

a) lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la

buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

b) lista candidaților admiși pentru locurile în regim cu taxă, în

limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;

c) lista candidaților respinși, dacă este cazul.

Art. 64. — Listele candidaților declarați admiși și listele

candidaților respinși se afișează pe domenii de studii și școli

doctorale la avizierul școlii doctorale.

SECȚIUNEA a 5-a
Înmatricularea candidaților declarați admiși

Art. 65. — (1) În perioada stabilită în conformitate cu

regulamentele proprii de admitere, după soluționarea

contestațiilor, se face înmatricularea candidaților declarați

admiși.

(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la

buget achită cuantumul eventualei taxe de înmatriculare.

(3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită

cuantumul eventualei taxe de înmatriculare și al taxei de studii

(integral sau parțial, conform regulamentului propriu de

admitere).

(4) Instituția de învățământ superior semnează cu fiecare

student înmatriculat un contract de studii universitare.

(5) Contractul de studii universitare, completat și semnat de

studentul înmatriculat, se poate transmite și online, cu obligația

depunerii originalului până la începutul anului universitar.

(6) După înmatriculare se generează și se afișează listele

finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați.

Art. 66. — Înmatricularea candidaților declarați admiși în

urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului

instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării,

studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un

număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la

specializarea/specializările/programul/programele de studii la

care au fost admiși.
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.380 380 138

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: 

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


