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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2020-2021 se completează cu următoarele prevederi,
aplicabile în sesiunile concursului de admitere iulie și septembrie 2020.
Art. 2. La baza elaborării prezentei Metodologii de organizare şi desfăşurare on-line a admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2020-2021 stau
următoarele acte normative:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul de ministru nr. 3.062/16.01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 6.102/2016
pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat;
- Hotărârea nr. 158 din 29 martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ
superior pentru anul universitar 2018-2019;
- Hotărârea nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ
superior pentru anul universitar 2018-2019;
- Ordinul nr. 5.618 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din
Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
masterat şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 6.102/2016;
- OUG nr. 58/23.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de
învăţământ;
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Ordinul MEC nr. 4.205/06.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
6.102/2016;
Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
HG nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Ordinul MEC nr. 4.259/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi
toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
Ordinul MEC nr. 4.267 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile
publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 3. Concursul pentru admiterea la ciclurile de învăţământ pentru care se aplică Metodologia de
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat pentru
anul universitar 2020-2021 se va desfăşura în sistem on-line.
Art. 4. Sesiunile de admitere la ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat se vor desfăşura
după un calendar, actualizat, aprobat la nivelul Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 5. Înscrierea candidaţilor pentru concursul de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă
şi de masterat pentru anul universitar 2020-2021 se face on-line, pe platforma https://admitere.uem.ro/.
Art. 6. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea corectă şi autenticitatea/corespondenţa documentelor
încărcate pe platforma de înscriere și cele originale.
Art. 7. Pentru înscrierea on-line la concursul de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă,
candidatul va completa formularul existent pe platforma https://admitere.uem.ro/ şi va depune on-line
Dosarul de concurs. Pentru aceasta, fiecare candidat va încărca următoarele documente solicitate
(scanate/fotocopie):
- Cartea de identitate;
- Certificatul de naştere;
- Diploma/adeverinţa de bacalaureat;
- Foaia matricolă;
- Dovada achitării taxei de înscriere.
(achitare taxă on-line în Cont: RO41TREZ18120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului
Reșița)
(Candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de
înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română, conform OMEN 4107 din
06.07.2018).

Se va selecta facultatea şi programul sau programele de studii pentru care se optează în cadrul
unei facultăţi, specificându-se inclusiv opţiunile privind forma de învățământ (învățământ cu frecvență
sau învățământ la distanță) și forma de finanţare (locuri finanțate de la buget sau cu taxă).
Candidații doresc să urmeze studiile universitare și în regim cu taxă (dacă nu vor obține un loc finanțat
de la bugetul de stat) vor trebui să selecteze ambele variante (Buget și Taxă).
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Art. 8. Pentru înscrierea on-line la concursul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat,
candidatul va completa formularul existent pe platforma https://admitere.uem.ro/ şi va depune on-line
Dosarul de concurs. Pentru aceasta, fiecare candidat va încărca următoarele documente solicitate
(scanate/fotocopie):
- Cartea de identitate;
- Certificatul de naştere;
- Diploma/adeverinţa de licenţă;
- Foaia matricolă;
- Eseul academic (conform Anexei 14);
- Dovada achitării taxei de înscriere.
(achitare taxă on-line în Cont: RO41TREZ18120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului
Reșița)

(Candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de
înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română, conform OMEN 4107 din
06.07.2018).

Se va selecta facultatea şi programul sau programele de studii pentru care se optează în cadrul
unei facultăţi, specificându-se inclusiv opţiunile privind forma de învățământ (învățământ cu frecvență
sau învățământ la distanță) și forma de finanţare (locuri finanțate de la buget sau cu taxă).
Candidații doresc să urmeze studiile universitare și în regim cu taxă (dacă nu vor obține un loc finanțat
de la bugetul de stat) vor trebui să selecteze ambele variante (Buget și Taxă).
Art. 9. Candidatul care doreşte să depună dosare de înscriere la mai multe facultăţi va avea de
completat câte un formular de admitere pentru fiecare facultate.
Art. 10. Candidatul care depune dosare de admitere/completează formularul de admitere on-line la mai
multe facultăţi are obligaţia de a încărca documentele solicitate pentru fiecare opţiune.
Art. 11. Pentru concursul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat, candidatul are
obligaţia de a încărca eseul academic în fiecare formular de admitere completat, iar comisia de
evaluare va nota eseul fără prezentare din partea candidatului. Neîncărcarea eseului academic de către
candidat atrage după sine excluderea de la concursul de admitere.
Art. 12. Probele de concurs sunt prevăzute în Anexa 2 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2020-2021,
actualizată prin hotărâre a Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 13. După finalizarea concursului de admitere, confirmarea locului de către candidaţii declaraţi
admişi se face prin dovada achitării taxei de înmatriculare şi depunerea Dosarului de concurs în
original la secretariatul facultăţii unde a fost admis. Plata taxei de înmatriculare se va realiza on-line în
Cont: RO41TREZ18120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Reșița.
Art. 14. Procedura și perioada de depunere a actelor de studii în original, va fi comunicată şi
programată ulterior, cu respectarea tuturor normelor de asigurare a sănătății publice.
Art. 15. Pentru a se putea înmatricula și a depune la secretariatul facultății la care a fost admis Dosarul
de admitere în original, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte:
a. declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare/carantină şi
nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;
b. adeverinţa medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deţinătorului şi eventual
antecedente personale legate de boli cronice, şi respectiv, de COVID-19, în limba română.
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CAPITOLUL III: DISPOZIŢII FINALE
Art. 16. În perioada procesului de înscriere, la nivelul facultăților/Departamentului de Învățământ la
Distanță vor fi organizate „Centre de asistență” pentru studenții care nu sunt posesorii unui device, nu
au acces la internet sau întâmpină dificultăți la completarea on-line a formularului de înscriere. Aceştia
vor primi asistenţă din partea membrilor comisiilor de admitere pe facultăţi/departament, înscrierea
realizându-se tot on-line.
Art. 17. Alte precizări cu privire la organizarea concursului de admitere on-line în ciclurile de studii
universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2020-2021 se vor face publice prin
afişarea pe pagina web a UEMR, la secţiunea Admitere https://admitere.uem.ro/.
Art. 18. Pe parcursul derulării sesiunilor de admitere, iulie şi septembrie 2020, Comisiile de admitere
pe facultăţi pot decide în exclusivitate referitor la soluționarea eventualelor probleme apărute, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 19. Prezenta metodologie a fost adoptată în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de
10.06.2020 şi aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa din data de
11.06.2020.
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