
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Guprins

l.Dispozilii generale

ll.Calendarul concursului de admitere

| | l. lnformarea candidatilor

f V. Organ izarea concursulu i de ad mitere

V. Dreptul de inscriere la concursul de admitere

Vl.inscrierea la concursul de admitere

Vll.Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs

Vlll.Desfdgurarea, verificareagi notarea probelor de concurs

lX.Verificarea 9i notarea lucrdrilor scrise

X.Stabilirea 9i comunicarea rezultatelor concursului

Xl. Depunerea gi rezolvarea contestaliilor

Xll.Dispozilii finale

Xf ll. Acte normative care au stat labaza elaboririi metodologiei + Anexe



UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

l. Dispozitii generale

Concursul de admitere la studii universitare de licen!5 din anul 2018 in toate facultilile Universitd[ii

din Bucuregti se va desfdgura conform legisla[iei in vigoare, conform Ordinului Ministerului

Educaliei Nafionale 9i Cercetdrii $tiinlifice nr. 6102115.12.2016 gi Ordinul ministrului
nr.3062116.01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul 6102115.12.2016 9i prezentei

metodologii.

in cadrul UniversitSlii din Bucuregti se organizeazd concurs de admitere pentru fiecare program

de studii in vederea evaluirii gi testirii cunogtinlelor 9i a competentelor cognitive, respectiv
artistice sau sportive gi se sustine, in condilii identice, in doud sesiuni: iulie gi septembrie. Pentru

eventualele locuri rdmase neocupate se va organiza o noui sesiune, nu mai tdrziu de data de 25

septembrie 2018. Locurile rimase neocupate gi dupd aceasti sesiune vor fi redistribuite.

Admiterea se organizeazdin facultdti, in limita capacitdfiide gcolarizare aprobati de cdtre minister,
astfel:

a).pe locurifinanlate de la buget;
b).pe locuri cu taxd.

Universitatea poate stabili scutirea de taxd de gcolarizare pentru tinerii provenili din.centre de
plasament sau alte cazufi sociale, in baza unei proceduri adoptate de Consiliul de Administralie,
conform prevederilor legale.

ll. Calendarul

concursului de admitere

inscrierile se fac la secretariatele facultifilor conform calendarului aprobat de conducerea

universitdfii, intre orele 9.00-14.O0, iar simbdta gi duminica Tntre orele 9.00-12.00. De asemenea,

facultifile pot prelungi programul de inscrieri, dupd caz, cu aprobarea Comisiei de admitere a
Universitilii din Bucuregti.

Facultdtile nu pot sd modifice in avans datele la care incep inscrierile 9i concursul de admitere.

incepAnd cu sesiunea de admitere - iulie 2018 se va organiza 9i admitere on-line, Tn conformitate
cu procedurile aprobate de cdtre Senatul universitar gi cu procedurile stabilite la nivelul fiecirei
facultdli , prin metodologiile proprii de admitere.
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lll. Informarea candidatilor

in fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afigare,
informatii privind structura facultdtii, cifra de gcolarizare gi capacitatea, pentru fiecare domeniu de
licen[d, lista probelor 9i a manualelor pentru concurs, normele de inscriere 9i de desfdgurare a

concursului. Aceleagi informatii vor fi postate pe pagina web a facultatii si pe site-ul UB la secliunea
ADMITERE 2018.

Prin mass-media vor fi prezentate materiale de popularizare 9i informare referitoare la facultdtile,
domeniile de licentd 9i programele de studii pentru care se organizeazi admitere.

Toate informatiile aduse la cunogtintd candida[ilor, prin orice fel de mijloace, vor fi elaborate Tn

conformitate cu reglementdrile Tn vigoare stabilite de minister gi de conducerea Universitdtii din
Bucuregti.

Cu colaborarea studenfilor reprezentanfi Tn structurile UB, pot fi elaborate broguri, disponibile on-
line, cuprinzAnd informalii privind serviciile studenlegti de care pot beneficia studenlii UB gi

condiliile de accesare a acestora (burse, locuride cazare, cantini, serviciide consiliere giorientare
Tn carierd, servicii medicale, acces labaze sportive, oportunitdti de voluntariat etc.).

lV. Organizarea

concursului de admitere

Facultdfile vor elabora metodo]ogii proprii privind organizarea 9i desfdgurarea concursului de
admitere , care vor fi aduse la cunogtinta candidalilor prin afigare. De asemenea, se vor constitui
comisiile de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusd de Rectorul universitdlii
gi este compusd din cel mult 20_de membri, desemnafi prin hotirArea Senatului. Comisia de
admitere pe facultate este condusi de cdtre Decan 9i va avea componenla decisd de consiliul
facultdtii. Comisiile rdspund efectiv de buna organizare 9i desfagurare a concursului d..g admitere,
incepdnd cu inscrierea candidatilor gi termin6nd cu rezolvarea contestafiilor 9i afigarea rezultatelor
finale.
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Decanii faculti[ilor pot fi inlocuifi, ca pregedinti ai comisiilor de admitere, numai din motive de

sdndtate sau cAnd se afld intr-o situafie de incompatibilitate. Aceeagi prevedere este valabild 9i

pentru membrii comisiilor de admitere sau pentru cadrele didactice examinatoare.

Dupi incheierea acliunii de Tnscriere a candida[ilor, in func[ie de numdrul acestora gi de

diversitatea disciplinelor de concurs, comisiile de admitere pe facultdti vor stabili:

. lista nominald a persoanelor care vor rdspunde de verificarea identitdfii candidatilor 9i de

supravegherea acestora in timpul desfdgurdrii lucrdrilor scrise;

. lista nominal5 a cadrelor didactice care urmeazd a asigura examinarea orali a candidalilor,

corectarea lucririlor scrise 9i rezolvarea contestaliilor depuse; folosirea altor corectori decAt

cadrele didactice ale Universitdlii se va face numai cu aprobarea Comisiei de admitere pe

Universitate.

intregul personal care participd la organizarea gi desfSgurarea concursului de admitere va fi instruit

la nivelul fiecdrei facultdti.

Cadrele didactice gi celelalte persoane, antrenate Tn concursul de admitere, care se abat de la
respectarea normelor in vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciazd buna organizare 9i

desfigurare a concursului, vor fi inlocuite imediat din functiile indeplinite 9i, dacd este cazul,

sanc[ionate conform prevederilor legale gi ale Cartei universitare.

V. Dreptul de inscriere

la concursul de admitere

La concursul de admitere la studii universitare de licenti se pot inscrie absolventi de liceu cu

diplomd de bacalaureat sau diplomd echivalenti cu aceasta.

La admitere pot candida gi cetdlenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apa(inind
Spaliului Economic European gi ai Confederaliei Elvetiene, in aceleagi condilii previzute de lege

pentru cetatenii romdni, inclusiv in ceea ce privegte taxele de gcolarizare. Recunoagterea studiilor

efectuate in afara Romdniei, se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare la momentul

inscrierii.
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Pentru studiile universitare organizate intr-o limbd striind, admiterea se sustine in limba striind
de predare a programului de studii universitare.

La admiterea la studii universitare cu predare in limba romAnd, cetdtenii strdini au obligalia sd
prezinte un certificat de competentd lingvistici pentru limba romAnd eliberat de cdtre institu[iile
abilitate de minister.

in cazul dublei cetdlenii, candidalii vor opta pentru una dintre cetdleniile cu care vor sd participe la
concurs 9i aceastd opfiune nu poate fi schimbatd pe parcursul admiterii din anul universitar
respectiv.

Candida[ii, absolventi de liceu cu diplomi de bacalaureat, care au obtinut performanfe
recunoscute la concursuri nationale pot fi admigi fdrd examen si fdri plata taxei de admitere, pe
locurile finan{ate de la buget, conform metodologiilor proprii elaborate de facultdli.

Candidalii la studiile universitare de licenld care au oblinut, in perioada studiilor liceale, distinclii
(premiile l, ll, lll, menliune) la olimpiadele gcolare internalionale recunoscute de minister
beneficiazd de dreptul de a se inscrie, fdrd suslinerea concursului de admitere si fdri plata taxei
de admitere, pe locuri finanlate de la buget.

PAnd la data de 30 septembrie facultitile vor comunica Rectoratului Universititii din Bucuregti
listele nominale ale olimpicilor acceptati, men[ionAnd concursul/olimpiada la care au fost
cAgtigdtori 9i anul obfinerii premiului. De asemenea, se vor transmite liste cu olimpicii internalionali
inscrigiin anul l.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultiti sau domenii din cadrul
Universitdtii din Bucuregti sau din alte institulii de invdfamdnt superior, dar poate fi admis la un

Candidatul admis
concomitent_lacglrn_Ufulogg_universititi sau faculti[i sau specializdri, Tn acelasi ciclu de studii,
este obligat sd opteze pentru aceea la care doregte si fie admis pe locuri finanlate de la buget,
prin prezentarea

Neprezentarea diplomei in original la termen, din vina exclusivd a candidatului admis, duce la
pierderea locului finanlat de la buget.

Studentii institutiilor de invdldmdnt superior de stat inmatriculati in anii precedenfi pe locuri
finantate de la bugetul de stat, care renuntd la continuarea studiilor sau decid si urmeze studiile
unei alte facultdti, beneficiazi de locul finanlat prin grantul de studii, numai pe durata normald de
studiu (scdzdnd din durata de studiu a noii specializiri anii de studii cu finantarea de la buget la
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specializarea iniliali). Dacd prima specializare este urmatd prin achitarea taxei de studiu, cea de

a doua specializare poate fi studiatd cu finantare de la buget.

Studen[ii de la institufiile de inv6[dmdnt superior particular acreditate sau autorizate si func[ioneze

provizoriu care au fost declarati admigi in acelagi domeniu in urma concursului de admitere, pe

locurile finanfate de la buget, pot beneficia de recunoagterea studiilor efectuate. Consiliul facultdtii

stabilegte, pebaza Raportului unei comisii special constituitd, anulin care pot fitransferali, precum

gi eventualele examene de diferenfd.

Costurile aferente depdgirii duratei invitdmdntului gratuit, prevdzute de lege, se suporti de cdtre

studen!i.

Vl. inscrierea

la concursul de admitere

Pentru inscrierea la concursul de admitere, candida[ii vor completa figa-tip de Tnscriere, in care

vor men[iona, sub semnituri proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidalii din

rAndul minorit|lilor nalionale vor preciza, in figa de Tnscriere, disciplinele pe care le-au studiat in

liceu in limba materni gi pentru care soliciti si suslind probele in limba respectivS.

Figa de inscriere poate fi completati gi on-line, in conformitate cu procedurile aprobate prin

metodologii le facultdtilor.

Acte
necesare la inscriere:

a) Figd-tip de inscriere ;

b) Diploma de'bacalaureat sau diploma echivalentd cu aceasta, in original sau in copie certificatd

conform cu originalul sau adeverintd (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru

promolia 2018) eliberatd de citre institulia de invitdmdnt, in care se menfioneazd media

generald, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate 9i faptul cd nu

a fost eliberati diploma;
Prin excepfie, pentru candidatii care au promovat examenele de bacalaureat in sesiunile

corespunzdtoare anuluigcolar 2017-2018, in baza acordului scris al acestora, Universitatea din

Bucuregti se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al invi[dmdntutui din RomAnia

(SlllR) Tn vederea preludrii datelor personale 9i a rezultatelor obfinute la bacalaureat ale acestor

candidali, cazTn care nu este necesari adeverinla eliberatd de cdtre institutia deinvdldmAnt.

Pentru interconectare cu SllR se va incheia un protocol cu ministerul.
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c) Certificatul de nagtere, in copie certificatd conform cu originalul;

d) Diploma de olimpic, in copie, numai pentru candidalii care se Tnscriu ca olimpici ;

e) Adeverinta medicald-tip, din care sd rezulte cd este apt pentru facultatea la care candideazd;

f) Trei fotografii Ta cm;

g) C.l sau pagaport Tn copie;

h) Chitanli de platd a taxei de inscriere la concursul de admitere in conformitate cu taxele aprobate
de Senatul Universitdtii din Bucuregti;

i) Documentul de recunoastere a studiilor efectuate in afara Romdniei, conform prevederilor
legale in vigoare la data inscrierii;

j) Numai pentru persoanele care solicitd scutirea de taxd la Tnscriere la concursul de admitere, se
va prezenta unul din urmitoarele documente:

* copie legalizati de pe certificatele de deces ale pirinlilor (in cazul celor orfani de ambii pirinti);

x adeverintd de la casa de copii (in cazul celor afla[i in aceastd situatie);

* adeverinti din care si rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, Tn activitate
sau pensionat, a susfindtorilor legali;

* adeverinfd din care sd rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuregti
pentru sus[indtorii legali ai candidatului.

inscriereq la domeniut TEOLOGIE, pentru absotvenlii seminariilor teologice liceale, se
poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, excep[ie facand absolvenlii de seminar din
seriile anteioare anului 1992, a cdror diplomd a fosf echivalatd cu cea de bacalaureat; in plus,
candidalii sunt obliga[i sd prezinte ceftificatul de botez, precum gi acordulscris a/ Arhiepiscopiei
sau Episcopiei de care acegtia aparlin (acceptul foruluiblsericesc care-i poate oferi pe parcursul
studiilor sumele bdnegti cuvenite: donalii, burse, semiburse etc.) giin cadrul cdreia urmeazd a fi
repartizali.

inscrierea la concursul de admitere se poate face, in numele candidatului, si de citre o altd
persoand pebazd de procuri.
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Facultd[ile vor prevedea si facilitdti online pentru inscriere, in metodologiile proprii. In acest caz
facultSfile vor dez.volta plafforme on line fiind necesar si se solicite datele de identificare personale,

conform cirfii de identitateipagaportului.

Cei care se inscriu 9i urmeazd doui facultdti / specializiri vor prezenta originalul diplomei de

bacalaureat la facultatea la care au fost admigi pe locurile finan[ate de la buget, iar copia certificati
conform cu originalul la cealaltd facultate.

inscrierea 9i eliberarea legitimatiilor de concurs se face numai dac5, dupd verificarea fiecdrui

dosar, se constati cd:

. figele-tip de inscriere sunt completate corect;

o candidalii au precizat facultatea gi forma de invatimdnt la care doresc sd concureze, domeniile,

precum 9i disciplinele sau probele de concurs, dupd caz.

Pentru candidalii din rAndul minoritdtilor nationale care soliciti susfinerea unor probe de concurs

in limba maternd, comisia va verifica dacd disciplinele pentru care se solicitd acest lucru au fost
predate in liceu in limba respectivd . in caz contrar, candidatii vor fi anuntafi cd nu pot susline

probele respective in limbile minoritdtilor nalionale.

Dupi incheierea definitivd a inscrierii, comisiile de admitere intocmesc listele nominale cu

candidaliiinscrigi, in ordine alfabeticd, pe care le afigeazd la loc vizibilgi postate pe site-ul admiterii,

cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea primei probe. Listele vor preciza:

. facultatea, domeniul 9i forma de invdtim6nt la care sunt Tnscrigi candidatii, ordinea de preferinfd

a specializdrilor (dacd este cazul) gi probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt

probe la alegere);

. repartizarea candidafilor pe sdli de concurs, iar pentru probele orale, la care examinarea se face

individual, repartizarea pe serii 9i sili de concurs;

. limba maternd in care urmeazd sd sustind unele probe, numai pentru cazurile in care aceasta

este diferitd de limba romAnd.

Orice sesizare a candidalilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifici
imediat, corecturile necesare efectudndu-se direct pe listele afigate, respectiv pe site-ul admiterii

cel mai tfirziu cu 3 ore Tnainte de Tnceperea primei probe, cu aprobarea Pregedintelui comisiei.
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Vll. Stabilirea subiectelor

pentru probele de concurs

La examenul de admitere, pentru stabilirea subiectelor se vor lua in considerare toate manualele
alternative valabile pentru disciplinele gi c/ase/e de liceu.

Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc in ziua de concurs, prin tragere la so(i, in fala
Comisiei de admitere, dintr-un numdr de subiecte formulate (in prezenla membrilor comisiei), de
cdtre 2 specialigti, cadre didactice la facultatea de profil. Subiectele formulate din care se va face
tragerea la sorti trebuie sd acopere, pe cdt posibil, intregul continut al programei studiate in liceu.

in formularea subiectelor se va line seama de urmdtoarele:

o sd fie in strictd conformitate cu confinutul programelor gi a manualelor studiate in liceu,
corespunzitoare disciplinelor de concurs;

o sd asigure o cuprindere echilibratd a curriculei gi si poati fi rezolvate de un candidat cu
pregitire bund, in limita timpului destinat fiecdrei probe;

. sd faci posibild aprecierea obiectivi a pregdtirii candidatilor, a competentele lor cognitive gi a
celor practic-apl icative pentru specia lizarea aleasd.

Subiectele vor fi astfel formulate, Tncdt sd asigure verificarea nu numai a volumului de cunogtinfe
acumulate, ci gi a capacititii de a intelege gi a aplica aceste cunogtinfe, de a sesiza conexiunea
lor 9i de a reflecta asupra acestora.

Pentru probele orale 9i pentru unele probe practice 9i de aptitudini, la care candida[ii participi
individual, comisiile de admitere din facultdfi vor solicita, cu cel mult 2 zile inainte de inceperea
probei respective, unui numdr de minimum 3 cadre didactice de specialitate, seturi de bilete
cuprinzdnd fiecare minimum 3 subiecte, teme, intrebiri sau exercitii cu caracter aplicativ,
corespunzitoare specificului disciplinei respective. Cu o zi inainte de inceperea probei, Comisia
de admitere, impreund cu 1-2 cadre didactice de specialitate, va verifica, selecta 9i definitiva
biletele pentru examinarea orald, care vor fi aprobate 9i semnate de Pregedintele Comisiei de
admitere din facultatea respectivd. Dupi definitivare 9i aprobare, biletele de examen vor fi
multiplicate Tntr-un numdr suficient de exemplare gi pdstrate sub cheie, in dulapuri securizate, la

sediul Comisiei de admitere pe facultate.

10



UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Facultalrle vor include in mod obligatoriu in metodologia proprie criterii de depaftajare a

candidatilor (cel pylin doua), inclusiv in cazul mediilor egale obltnute la admitere, astfel incdt
numdrul candidalrlor declarali admigi sd nu depdgeasc d capacitatea de gcolarizare alocatd fiecdrui
program de studiu.

Vlll. Desfigurarea, verificarea

gi notarea probelor de concurs

Probele orale se desfdgoard pe baza programului stabilit de Comisia de admitere a facultd(ii 9i
afigat cu cel pulin 24 de ore inainte de inceperea probei. Nu se admite programarea a doud probe

orale Tn aceeagi zi, pentru aceeagi grupd de candidati.

Pentru desfigurarea probelor orale, candidatii sunt impi(ili pe grupe de examinare 9i repartizali
pe sili, iar cadrele didactice examinatoare pe comisii de examinare formate din minimum 3

persoane.

Componenla 9i repartizarea colectivelor de examinare pe grupe de candidati se stabilesc inainte
de inceperea probei la fiecare grupi, de cdtre pregedintele comisiei, prin tragere la so(i, astfel
incdt si se evite, pe cAt posibil, ca aceste colective sd fie formate din aceleagi persoane la doui
grupe consecutive de candidati.

Candidafii sunt introdugi in sili in ordinea afi9at5, respect6ndu-se ora stabilitd pentru inceperea
probei, astfel ca Tn sald si fie permanent 2 candidati.

Examinarea orald se face pebaza subiectelor cuprinse in biletele de examen, eventualele intrebiri
suplimentare referindu-se in mod obligatoriu la aceste subiecte. Toli membrii comisiei examineazd
concomitent aceeagi persoan5. Dupi examinarea fiecdrui candidat, acesta semneazd ciorna pe

care 9i-a pregitit rdspunsurile 9i o predd comisiei, iar comisia de examinare stabilegte nota finald
sau calificativul final al probei, pe care le trece imediat in legitima[ia candidatului.

La probele orale la care aprecierea se face cu calificativul ADMIS sau RESPINS, calificativul
final al probei se stabilegte pe baza majoritdtii simple a calificativelor (ADMIS sau RESPINS),

acordate separat de fiecare examinator in parte, dupd examinarea fiecdrui candidat.

La probele orale la care aprecierea se face cu note de la 10 la 1, fiecare examinator apreciazi in
mod independent, cu noteTntregi de la 10la 1, rispunsul la fiecare subiect/temdTnscrisin biletul

L1.
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de examen. Media probei, acordati separat de fiecare examinator, este media aritmeticd, cu doud
zecimale, fdrd rotunjire, a notelor acordate de acesta pentru fiecare subiect, temd, problemd sau
interviu.

Pe toati durata desfdgurdrii probei orale, in salile de examinare au acces, in afara comisiilor de
examinare gi a candidatilor introdugi in ordinea afigatd, numai membri ai Comisiei de admitere pe
Universitate sau pe facultate.

Probele scrise. in vederea desfigurdrii probelor scrise, supravegherea se va realiza de cadre
didactice gi de alte persoane stabilite de decanat. Listele cu personalul de supraveghere vor fi
aprobate de citre pregedintele Comisiei pe facultate. Repaftizarea pe sdli a personalului de
supraveghere se va face prin tragere la sorli de cdtre Comisia de admitere pe facultate cu 2-3 ore
inaintea fiecdrei probe, astfel ca pentru fiecare sald sd se asigure un responsabil de sald 9i un
numdr suficient de supraveghetori, in functie de mdrimea gi de particularitdtile sdlii, dar minimum
3 persoane.

Sdlile de concurs vor fi, in prealabil, amenajate pentru aceste activitdli prin:

. eliminarea oricdrui material didactic care ar putea influenta lucrdrile candidafilor;

. afigarea tabelului nominal cu candidalii repartizali in sala respectivi, la intrarea in sald.

inainte de a se deplasa spre silile unde au fost repartizali, responsabilii de sili primesc, sub
semndturd, de la membrii Comisiilor de admitere pe facultiti, tabelul
nominal cu candidalii repartizaliin sala respectivd 9i un numdr de coli-tip, destinate probelor scrise,
precum 9i hartie gtampilati pentru ciorne, in functie de numirul candidalilor din sala de care
rispund.

Accesul candida[ilorin sala de concurs este permis cu maximum o ori inainte de inceperea probei.
La intrarea candidalilor in sald, personalul de supraveghere verificd identitatea acestora, pe baza
unui document valabil de identitate (C.1., pagaport), a legitimafiei de concurs 9i a tabelului nominal
cu candidafii repartizafiin sala respectivi. Actele personale rdmAn pe masa candidatului pe toatd
durata desfdgurdrii probei respective, pentru control.

Candidatii care nu au asupra lor toate documentele menfionate anterior nu sunt primi[i ?n sala de
examen; in cazuri-limitd, pregedintele Comisiei de admitere pe facultate poate decide asupra
primirii lor.

Este strict interzisd introducerea de cdtre candida[i in sdlile de concurs a oricdror echipamente,
dispozitive 9i mijloace electronice.
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Responsabilul de salS consemneazd prezenta sau absenta candidatilor pe tabelul nominal 9i
inmdneazd fiecdrUi candidat cAte o coald-tip, indic6ndu-le si completeze, citef, numdrul

legitimaliei, numele gi prenumele, precum 9i prenumele tatdlui, pe coltul ce urmeazi si fie lipit,

precum gi celelalte rubrici (facultatea, domeniul, disciplina la care se susfine lucrarea). Coltul se

va lipi numaiTn momentul preddrii lucrdrii finale.

Pentru elaborarea ciornelor, candida[ii vor primi coli de hirtie distincte, pe care va fi aplicatd, in
prealabil, gtampila facultdlii.

Responsabilul de sald primegte plicul cu subiecte de la delegatul Comisiei de admitere pe facultate

9i verifici integritatea sigiliului aplicat pe el. in cazul in care se constatd nereguli, se va anunla
imediat Comisia de admitere. Ora stabiliti de Comisia de admitere pentru inceperea probei scrise,

deci pentru deschiderea plicurilor cu subiecte, va fi aceeagi pentru toate silile unde se sus[ine
aceeagi probd in cadrul unei facultiti.

La ora stabiliti, responsabilul de sald deschide plicul cu subiecte in fafa celorlal[i supraveghetori
gi a candidafilor. Daci este cazul, subiectele sunt scrise pe tablS imediat dupd deschiderea plicului

cu subiecte.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra in sald gi nici un

candidat nu mai poate pdrisi sala, decdt daci predi lucrarea scrisd 9i semneazd de predarea

acesteia.

Timpul destinat pentru elaborarea unei lucrdri scrise este de 3-4 ore, socotit din momentulin care

subiectele au fost scrise complet pe tabld.

Se va atrage atenlia candidatilor cd pentru elaborarea lucrdrii scrise se pot folosi numai cerneali
sau pix de culoare albastrd sau neagrd, iar pentru executarea schemelor 9i desenelor numai creion

negru. Se interzice folosirea de cdtre candidati, in timpul probelor scrise, a mini-calculatoarelor,
riglelor de calcul gi a altor mijloace de calcul sau materiale didactice.

De asemenea, nu se va folosi altd hdrtie in afara colilor-tip gi a h6rtiei gtampilate pentru ciorne,

distribuite de citre supraveghetori. La cerere, responsabilul de salS va distribui candidalilor coli-
tip in plus fatd de cele inminate initial; rubricile din aceste coli suplimentare, aflate in colful care

urmeazd sd fie lipit, vor fi completate in acelagi fel ca gi cele din colile acordate initial.

Dupd transcrierea integrald a subiectelor pe tabld, pregedintele Comisiei de admitere pe facultate,
inso[it de un cadru didactic de specialitate, verificd dacd subiectele au fost scrise corect pe tabli
in toate silile de concurs gi daci lucrdrile se desfdgoard in conditii normale.
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In cazul Tn care, in timpul desfdgurdrii probei scrise, unii candidali doresc sd Tgi transcrie lucrarea,
fird sd depdgeascd.timpul destinat probei, colile folosite initial vor fi anulate pe loc, sub semndtura
responsabilului de sa15.

Tnscrierea numelui candidalilor pe colile-tip destinate lucrdrilor scrise, in afara rubricii care se
sigileazi, precum 9i orice alte semne distincte, atrag dupd sine anularea lucrdrii scrise respective.

Pe mdsurd ce igi incheie lucririle, candidatii le predau responsabilului de sali care semneazd pe

coltul lucririi. aldturi de numele candidatului, dupi care candidatii lipesc colturile lucrdrii, in fata
. Candidatii predau separat unuia dintre supraveghetori

coliletip anulate 9i colile de hArtie folosite ca ciorne.

Tn cazul in care, din motive stringente, independente de voinla sa, un candidat este nevoit sd
pdrdseasci sala in timpul desfdgurdrii probei scrise, acesta va fiinsofit de unul din supraveghetori
pAni in momentul reveniriiin sali.

La expirarea timpului destinat probei, candidafii care nu au terminat lucrarea o predau in faza in
care se afld, fiind interzisd depdgirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrdrilor.

Responsabilul de sal5, Tnsotit de membrii colectivului de supraveghere, duce lucririle la sediul
Comisiei de admitere pe facultate 9i le predi, cu numir 9i sub semndturd, membrilor Comisiei de
admitere.

Coliletip anulate, precum gi hArtia folositi pentru ciorne, se predau distinct membrilor Comisiei de
admitere gi nu se iau in considerare la verificarea gi aprecierea lucririlor scrise.

Membrii Comisieide admitere pe facultate vor verifica daci numdrul lucrdrilor predate corespunde
cu numirul semndturilor de pe tabel 9i vor proceda la aplicarea gtampilei facultdfii sau a gtampilei
confecfionate special pentru lucrdrile scrise. Dupd terminarea acestei opera[iuni, gtampila folositd
in acest scop se va pdstra in exclusivitate de cdtre decan.

Lucrdrile la aceeagi disciplind gi avAnd aceleagi subiecte, preluate de la responsabilii de sdli, vor
fi amestecate, apoi grupate in seturi codificate. Ciornele intocmite de candidafi cu ocazia elaboririi
lucrdrilor scrise, precum 9i eventualele coli-tip anulate in timpul desfdgurdrii probei, se
impacheteazd gi se pdstreazd separat, sub cheie, 30 zile de la incheierea concursului, cdnd se
distrug sub supravegherea decanului.

in timpul desfdgurdrii acfiunii de verificare 9i notare, lucrdrile vor fi pdstrate la sediul Comisiei de
admitere pe facultate, in dulapuri metalice sigilate. Predarea lucrdrilor spre verificare 9i notare se
face prin tragere la so(i 9i sub semndtura corectorului, in prezenta pregedintelui sau secretarului
Comisiei de admitere.
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X. Verificarea gi notarea

lucririlor scrise

Verificarea 9i notarea lucrdrilor scrise se desfdgoard in sdli dinainte stabilite dupd un program fixat

de comisia de admitere; se va evita ca in sdlile respective si rimdnd mai putin de 3 persoane in

timpul actiunii de verificare. Accesul in aceste sdli al altor persoane Tn afara membrilor Comisiei

este cu desdvdrgire interzis. Zilnic, dupd terminarea programului pentru verificare, seturile de

lucriri se predau pregedintelui sau secretarului Comisiei de admitere pe facultate, pentru a fi
inscrise gi pistrate in dulapuri securizate, care se sigileazS. Corectorii au obligatia ca, in momentul

in care pdrdsesc sala de lecturd, sd predea imediat la comisie setul de lucriri.

Fiecare lucrare va fi verificatd independent de 2 cadre didactice 9i apreciatd separat cu note de la

10 la 1. Media fiecirei lucriri scrise, acordati independent 9i separat de fiecare corector, se

calculeazi ca medie aritmeticS, cu doui zecimale, fdrd rotunjire, a notelor acordate pentru fiecare

subiect, temi, problemd etc.

Notele acordate pentru fiecare subiect, temd, problemi etc., precum 9i media pe lucrare se Tnscriu

in borderouri separate, astfel incAt sd fie cunoscute numai de persoana care a apreciat lucrarea.

Aceste borderouri se depun, odati cu lucrdrile verificate, la comisia de admitere.

La Facultatea de Drept, precum 9i la celelalte facultdti care folosesc sistemul de evaluare de tip

grili, verificarea lucririlor (foi de rdspuns tip grild), codificate in prealabil in sistem zecimal 9i in
sistem binar, se face prin scanarea acestora 9i acordarea de cdtre computer a punctajului rezultat

Tn urma aplicdrii baremului-gablon. Punctajele oblinute se trec pe lucrdrile codificate, iar dupd

desigilarea lucrdrilor punctajul aferent fiecdrui cod de lucrare se atribuie candidatilor gi se tipdresc

listele cu rezultate.

Dupd incheierei verificdrii 9i notdrii tuturor lucrdrilor in conditiile precizate mai sus, Comisia de

admitere transcrie mediile acordate de examinatori fiecirei lucrdri in borderouri centralizatoare 9i

calculeazd media finald a lucrdrii ca medie aritmetici, cu doud zecimale, fdrd rotunjire, a mediilor

acordate de fiecare examinator in parte, sub controlul gi rdspunderea pregedintelui Comisiei.

Borderourile centralizatoare se intocmesc in dublu exemplar, din care un exemplar este pdstrat de

vicepregedintele Comisiei. in cazul in care, Tntre mediile acordate de examinatori, la aceeagi

lucrare scrisd, existd diferenfi mai mare de 1.00 punct, lucrarea va fi incredintatd unui alt cadru

didactic, numit de pregedintele Comisiei, care, in prezenta persoanelor care au acordat mediile

respective, va proceda la reverificarea lucrdrii gi va stabili media finald a lucrdrii, pe care o va trece

in borderou, sub semndturd. Aceastd modalitate se aplicd in cazul in care cei doi corectori nu
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ajung la o concluzie clard asupra notei generale. in borderourile centralizatoare vor fi trecute
mediile definitive, pe baza cirora se va calcula media finald a lucrdrii.

Media finald se inscrie pe fiecare lucrare in parte, cu cerneali, inainte de deschiderea acestora,
cu semnitura Pregedintelui Comisiei gi/sau, dupd caz, a vicepresedintelui comisiei. Prin sondaj se
vor verifica notele trecute pe lucrdri cu cele inscrise in exemplarul doi al borderoului centralizator.

Lucrdrile scrise ale candidatilor se deschid numai dupd incheierea tuturor probelor de concurs 9i
trecerea mediei finale pe fiecare lucrare.

Gregelile constatate cu aceasti ocazie se corecteazdin memoria calculatorului. Listele de control
se editeazd iterativ pdnd la obtinerea unei variante corecte.

Pebaza notelor din aceastd listd de control, se pot obfine, prin utilizarea softului specializat, toate
situatiile necesare concursului de admitere.

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

mentionAndu-se in toate documentele "eliminat din concurs".

Se va considera ca fiind fraudd oricare dintre urmitoarele situalii:

a. copierea de la alti candidati sau comunicarea in orice mod cu acegtia in timpul desfdgurdrii
examenului;

b. comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate in afara sau in interiorul clddirii de examen;

c. definerea de tipirituri sau alte inscrisuri conlin6nd surse de informare privind materia probei de
examen, indiferent daci acestea au fost sau nu utilizate in timpul desfdgurdrii examenului;

d. detinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea
sau informarea, indiferent de natura sau forma acestora (telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri,
tablete, ceasuri etc.) sau accesorii ale acestora, indiferent dacd acestea au fost sau nu utilizate in
timpul examenului,

e. substituirea de persoani.
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de cdtre responsabilul de sald. inscrisul doveditor al fraudei sau, dupd caz, mijloacele tehnice

prohibite vor fi refinute de responsabilul de sald. Referatul de constatare a fraudei, semnat de

responsabilul de sald 9i de supraveghetori giTnso[it, dacd este cazul, de inscrisurile sau mijloacele

tehnice re[inute, vor fiinaintate de responsabilul de sald Comisiei de admitere pe facultate.

Toate documentele legate de organizarea gi desfdgurarea concursului de admitere (lucrdri scrise,

borderouri inseriate 9i listele cuprinzdnd rezultatul concursului de admitere pe facultate) se

pdstreazi in dulapuri securizate, sigilate, pdni la incheierea actiunii de verificare a contesta[iilor.

Cataloagele utilizate pentru inregistrarea rezultatelor probelor de concurs se gtampileazd 9i se

Tnseriazd inainte de inceperea concursului 9i, dupd terminarea acfiunii de verificare a contestaliilor,

se pdstreazd in arhivd, in aceleagi conditii, ca 9i cataloagele gi matricolele din timpul studiilor.

X. Stabilirea gi comunicarea

rezultatelor concursului

La facultdlile la care concursul se organizeazdin doui etape, fiecare probi din etapa I are caracter

eliminatoriu. Sunt admigi in etapa a ll-a numai candidalii care, la probele primei etape, au obtinut

calificativul ADMIS la fiecare probd. Rezultatele primei etape se afigeazd pe liste nominale in

ordine alfabeticd, separat pentru candidatii admigi la a doua etapd gi separat pentru candidatii

respingi.

Dupa incheierea tuturor probelor, se calculeazd pentru fiecare candidat media generali, ca medie

aritmeticd, calculatd cu doui zecimale, fdrd rotuniire, a mediilor finale obtinute la fiecare probd de

concurs. Probe{e de la care candidatul a absentat se noteazd cu zero 9i intrd in calculul mediei

generale.

Media generali minimd de admitere la studii universitare de licenfi nu poate fi mai mici decAt 5

(cinci) sau decAt un numdr minim de puncte echivalente.

Media generald de admitere se calculeazd ca medie aritmeticd a notelor oblinute la probele

examenului de admitere.

stud ii preu niversitare.
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Admiterea se face strict in ordinea descrescdtoare a mediilor generale oblinute de candidali, in
limita numdrului de locuri stabilit pentru fiecare facultate, respectiv domeniul din cadrul acesteia 9i
in func[ie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.

Mediile generale (punctajele) oblinute de candida[t la admitere sunt valabile pentru stabitirea ordinii
de clasificare numai la facultatea/domeniul la care acegtia au candidat.

Sistemul de departajare, la medie egald, va fi adus la cunogtinta candida[ilor, prin afigare, incd de
la inscriere.

Comisia de admitere intocmegte pentru fiecare facultate gi domeniul din cadrul acesteia, lista
comund a candidalilor, in ordine descrescdtoare a mediilor generale obtinute.

Dupi stabilirea rezultatelor finale ale concursului, comisia de admitere pe facultate va verifica atent
modulin care au fost efectuate toate operatiile, pentru a se elimina orice posibilitate de eroare in
calcularea mediilorgi trecerea lorin cataloagele alfabetice sau in stabilirea ordinii de clasificarea
candidatilor.

La intocmirea deciziilor de inmatriculare se vor respecta, cu strictete, capacitdtile de scolarizare
Rectorul Universititii emite decizii

de inmatriculare pentru candidatii declarafi admigi.

Dupd aprobarea inmatriculdrii, studenfii sunt inscrigi in Registrul matricol sub un numdr unic valabil
pentru Tntreaga perioadd de gcolarizarela specializarea/programulde studii la care au fost admigi.

Comisia de admitere pe facultate poartd intreaga rdspundere privind aplicarea gi respectarea
normelor referitoare la stabilirea 9i comunicarea rezultatelor finale ale concursului de admitere.

Listele candidalilor admisi, cu respectarea stricti a capacit5lilor de scolarizare aferente
domeniului/specializdrii, (in ordinea descrescdtoare a mediilor) 9i respingi (in ordine alfabeticd) la
probele eliminatorii si probele scrise, vor fi avizate de Comisia de admitere pe facultate gi aprobate
de Comisia centrald pe universitate, inainte de afigare, dupd cum urmeazd:

a) fiste provizorii - cu ierarhizarea candidalilor, generate dupd admitere;
b) liste finale - cu ierarhizarea candidatilor, generate dupd solulionarea contestafiilor care

cuprind rezultatele definitive 9i incontestabile.

Listele contin urmdtoarele categorii de informatii:
a) Lista candidatilor admigi pentru locurile cu finantare de la buget, Tn limita numdrului de

locuri repartizate, dacd este cazul;
b) Lista candidatilor admigi pentru locurile in regim cu taxd, in limita numdrului de locuri
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repartizate, dacd este cazul;
c) Lista candidatilor respingi, dacd este cazul.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunogtinti publici, prin afigare imediati, la sediul
facultdtii, la loc vizibil 9i prin publicarea pe site-ul facultifii.

Pe listele afigate se vor indica, in dreptul fiecdrui candidat, mediile finale obtinute la probele de
concurs 9i media generald.

Dupi afigarea rezultatelor finale dosarele candidatilor respingi sau ale celor care renunfi la locul
oblinut prin admitere, se restituie, la cerere, in cel mult 48 ore de la depunerea solicitdrii, obligatoriu
gratuit, pe baza actelor de identitate.

Xl. Depunerea gi rezolvarea

contestafiilor

Eventualele contesta[ii cu privire la rezultatul probelor scrise se depun la secretariatele facultdlilor
in termen de 48 de ore de la afigarea rezultatelor finale ale concursului. Facultilile pot reglementa

modalitatea de transmitere a contestatiilor prin email. Termenul stabilit pentru depunerea contestafiilor
va fi reamintit candidalilor odatd cu afigarea rezultatelor. De asemenea, se va reaminti candidalilor
cd nu se primesc, in nici un caz, contestalii la contestalii.La facultdlile sau specializdrile la care
concursul se organizeazdTn doud etape, contestaliile la probele scrise din cadrul primei etape se
depun gi se rezolvd inainte de Tnceperea probelor pentru etapa a ll-a. La probele orale gi de
aptitudini nu se admit contestalii.

Pentru rezolvalea contestafiilor depuse de candida[i, pregedintele Comisiei numegte 3-5 cadre
didactice, altele decAt cele ce au fdcut parte din comisia de corectare, care vor examina fiecare
contestatie, verificdnd modulin care au fost respectate normele 9i procedura de concurs, criteriile
de apreciere a lucririlor scrise supuse contestdrii, comparativ cu con[inutul gi calitatea
rdspunsurilor date de candidat, precum 9i dacd notele gi mediile acordate de corectori au fost
transcrise corect pe toate documentele de concurs, iar mediile finale gi generale au fost
calculate corect. Dupd expirarea termenului de rezolvare gi de rdspuns la contestalii (cel mult 3
zile de la expirarea termenului de depunere a acestora), rezultatul concursului de admitere se
considerd definitiv gi nu mai poate fi modificat. Decizia comisiei de contestalii este definitivd.
Contestaliile depuse dupd indeplinirea acestei proceduri nu vor fi luate in considerare, indiferent
de autoritatea cireia ii sunt adresate
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ln cazul in care, in urma analizdrii contestatiilor se constatd abateri de la normele 9i procedura de
concurs sau erorlin calcularea mediilor, transcrierea lor pe documentele de concurs gi stabilirea
ordinii de clasificare, decanul facultd(ii va intocmi proces-verbal de constatare, pe care il va inainta
Comisiei de admitere pe Universitate pentru rezolvare.

in cazul reclamdrii ori contestirii unor nereguli la admitere, produse de cadrele didactice, Comisia
de admitere solicitd Rectorului?ntrunirea Comisiei de Eticd pentru analizacazuluigi luarea deciziei
corespunzdtoare.

in cazulin care la unele din lucririle contestate se constati gregeli evidente de apreciere, fald de
criteriile stabilite de Comisia de admitere, lucririle respective vor fi reverificate de cdtre o comisie
special numitd in acest scop.

Se recomandd ca aceste comisii sd consulte 9i cadrele didactice care au verificat lucrdrile
respective in timpul concursului, pentru clarificarea eventualelor puncte de vedere.

Nota rezultati in urma evaludrii contestaliei reprezintd nota finald, indiferent de rezultatul
contesta!iei.

Nu se admit contestalii care au la bazi necunoagterea metodologiei de admitere.

Xll. Dispozitii finale

Universitatea din Bucuregti percepe taxi de inscriere la concursul de admitere de la candidali
pentru organizarea 9i desfdgurarea concursului de admitere. lnformaliile privind nivelul taxelor 9i
condi[iile de platd se afigeazd la secretariatele facultdlilor 9i pe site-urile facultdfilor. Facuttilite vor
asigura candida{ilor 9i posibilitatea achitdriitaxei prin mijloace online.

Nu vor fi supugitaxelor de inscriere la concursul de admitere candida[ii orfani de ambii pdrinfi, cei
proveni(i din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic in activitate sau
pensionat si copiii personalului Tncadrat in Universitatea din Bucuresti, precum gi cei admigi firi
examen de admitere datoriti rezultatelor oblinute la concursuri nalionale sau olimpiade gcolare. Acegtia
sunt scutili de plata taxei de inscriere la admitere o singurd datd in cadrul Universit5[ii din Bucuregti
in cadrul unei sesiuni de admitere.

Scutirea de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere se acordd de pregedintele Comisiei
de admitere pe facultate numai in baza actelor prezentate de candidati, din care sd rezulte cd fac
parte din una din categoriile enuntate mai sus.

20





UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

2018 publicat in MO nr.1071130.12.2016 gi Ordinul ministrului nr. 3062116.01.2018 privind

mod ifica rea Anexei la Ord in u I 61 021 1 512201 6.

Anexe:

L Anexa - lnstrucliuni pentru personalulde supraveghere 9i responsabiliide sald pe
perioada desfiguririi probelor scrise la concursul de admitere 2018.
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