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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta Metodologie se referă la modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în
ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2020-2021 la facultăţile
din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2
La baza acestei Metodologii stau următoarele acte normative:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a
doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 575/15.07.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor
şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a
locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, forma de învăţământ sau limba de predare, precum şi a numărului
maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, cu modificările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat;
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
9. Ordinul nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 20172018;
10. 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;
11. 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;
12. 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 20182019;
13. 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;
14. Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
15. Regulamentul privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile (Cod
R7).
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Art. 3
(1) Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (UEMR) organizează, în conformitate cu prezenta
metodologie, concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare în vederea
testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor.
(2) Prezenta metodologie reglementează modul de organizare a concursului de admitere la UEMR,
pentru toate formele de învăţământ (cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) la următoarele cicluri de
studii:
• Ciclul I – studii universitare de licenţă, cu durata de 3, respectiv 4 ani;
• Ciclul II – studii universitare de masterat, cu durata de 2 ani.
Art. 4
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă,
la programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul UEMR,
prezentate în Anexa 1, în conformitate cu prevederile legale învigoare. Un domeniu de licență poate
cuprinde unul sau mai multe programe de studii. Dacă UEMR are în cadrul unui domeniu un singur
program de studii acreditat, atunci acesta poate apare înscris în dreptul domeniului respectiv.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se organizează pe domenii de studii,
la programele de studii acreditate din cadrul UEMR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
(Anexa1).Un domeniu de masterat poate cuprinde unul sau mai multe programe de studii. Dacă
UEMR are în cadrul unui domeniu un singur program de studii, atunci acesta poate apare înscris în
dreptul domeniului respectiv.
(3) Conform legii, metodologia proprie de admitere în UEMR, oferta anuală de şcolarizare, condiţiile
şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condiţiile şi procedura de recunoaştere a diplomelor
obţinute în străinătate, perioadele sesiunilor de admitere, taxele de înscriere pentru organizarea şi
desfăşurarea admiterii, modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs, facilităţile sau
condiţiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap), precum şi alte informaţii utile candidaţilor,
sunt făcute publice de către universitate prin publicare pe pagina web proprie şi prin afişare la sediul
universităţii, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere.

CAPITOLUL II: Organizarea admiterii
Art. 5
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare menţionate la
art. 3 se poate organiza în sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar, dar nu
mai târziu de 30 septembrie.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologia
proprie şi se fac publice conform prevederilor legale, prin afişare la sediul universităţii şi prin afişare
pe pagina web proprie.
(3) Admiterea la studii universitare se susţine în limba română.
(4) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau aptitudinilor psihomotrice sunt
eliminatorii şi se vor nota cu admis∕respins, iar pentru testarea aptitudinilor sportive se va acorda notă.
Art. 6
(1) În vederea organizării concursului de admitere în UEMR pentru anul universitar 2020-2021,
Rectorul universităţii emite decizia privind componenţa nominală a Comisiilor de admitere, pe
facultăţi, la propunerea acestora, avizate de către Consiliile facultăților şi cu aprobarea Consiliului de
administraţie. Din comisie fac parte:
• decanul facultăţii, în calitate de preşedinte;
• două – trei cadre didactice cu funcţia de bază în facultate, în calitate de membri, care verifică
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conformitatea documentelor de înscriere şi corectitudinea datelor introduse în sistemul
informatic de admitere. Se recomandă reprezentarea fiecărui departament din structura
facultăţii în cadrul comisiei;
• două persoane, angajate în UEMR (cadre didactice sau personal administrativ), în calitate de
membri, care realizează introducerea şi gestionarea datelor candidaţilor în sistemul
informatic de admitere;
• un cadru didactic cu funcţia de bază în facultate, în calitate de secretar al Comisiei de
admitere, care gestionează documentele de admitere şi asigură predarea acestora către
secretariatul facultăţii.
• patru cadre didactice cu norma de bază în universitate sau cadre asociate, dintre care unul
având calitatea de membru supleant, care constituie comisia de evaluare a probei I de
concurs. Membrul supleant poate substitui, după caz, orice titular din componenţa comisiei.
Această comisie va fi nominalizată pentru fiecare domeniu de studii.
(2) În vederea organizării concursului de admitere în UEMR pentru anul universitar 2020-2021, pentru
românii de pretutindeni, precum şi pentru cetăţenii din state terţe Uniunii Europene, Rectorul
universităţii emite decizia privind componenţa nominală a Comisiei de admitere, la nivel de
universitate, cu aprobarea Consiliului de administraţie, având în componență prorectorul și câte un
reprezentant al fiecărei facultăți.
(3) Facultăţile, care organizează concurs de admitere şi pentru domenii/programe la învăţământ la
distanţă, vor suplimenta Comisia de admitere cu încă o persoană, angajată la Departamentul ID, care
va asigura introducerea şi gestionarea datelor candidaţilor ID în sistemul informatic deadmitere,
condițiile de admitere fiind similare pentru cele două forme de învățământ (învățământul cu frecvență
și învățământul la distanță).
(4) În scopul soluţionării contestaţiilor, Rectorul numeşte o Comisie de analiză şi soluţionare a
contestaţiilor. Din comisie fac parte preşedintele Senatului UEMR, prorectorul şi consilierul juridic al
universităţii. Pentru contestaţiile la probele scrise, în Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor
se cooptează cadre didactice de specialitate. Acestea sunt numite de Rectorul UEMR, cu aprobarea
Consiliului deadministraţie.
(5) Conform legii, persoanele care fac parte din Comisiile de admitere sau din Comisia de analiză şi
soluţionare a contestaţiilor sau sunt cooptate în aceste comisii nu se pot afla, cu candidaţii sau între ele,
în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
Art. 7
(1) Concursul pentru admiterea la ciclurile de învăţământ pentru care se aplică prezenta metodologie
se organizează de regulă în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.
(2) Perioadele de înscriere la sesiunile de admitere pentru anul universitar 2020-2021, sunt:
• 09.07.2020 - 21.07.2020 pentru prima sesiune;
• 07.09.2020-15.09.2020 pentru a doua sesiune.
(3) Formele şi probele de concurs, conform prezentei metodologii, pe fiecare facultate, sunt indicate
în Anexa 2 şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul UEMR, la
aviziere dedicate admiterii şi amplasate la cele două intrări în universitate şi prin publicare pe pagina
web proprie.
(4) Calendarul admiterii pentru anul universitar 2020-2021 la UEMR este prezentat în Anexa 3.
(5) Numărul de locuri cu finanţare de la buget este cel stabilit de către Ministerul Educaţiei
Naţionale. Toate locurile de studii la forma de învăţământ la distanţă sunt locuri în regim cu taxă.
Repartizarea locurilor de studii pe forme de finanţare şi programe de studii sunt publicate pe pagina
web a universităţii.
(6) Taxele de înscriere şi înmatriculare pentru anul universitar 2020-2021, stabilite prin Hotărâre a
Senatului, sunt cele din Anexa 4. Acestea sunt publicate pe pagina web a universităţii.
(7) UEMR poate acorda, pentru înscrierea la un singur domeniu/program de studii, pe bază de cerere a
candidatului şi în cazuri bine întemeiate, scutirea de la plata taxei de înscriere sau reducerea acesteia.
Scutirea de la plata taxei de înscriere sau reducerea acesteia se face numai pe baza documentelor
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doveditoare prezentate de candidaţi.
(8) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt
scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază
de gratuitate la cazare în cămine.
(9) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi din centrele de plasament. Scutirea de
taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv o
adeverinţă în original de la centrul de plasament.
(10) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii cu handicap. Scutirea de taxe se aprobă pe
baza actelor doveditoare în original depuse de candidat în dosarul de înscriere şi din care să rezulte
situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap. Comisia de admitere pe facultate/departament va
păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul.
(11) Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidații la studiile universitare de licență care în
perioada studiilor liceale au obținut premiile I, II, III sau mențiuni la faza finală a olimpiadelor sau
concursurilor școlare naționale sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
(12) Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere pe
facultăţi/departamente.
Art. 8
(1) Notarea cunoştinţelor, respectiv abilităţilor sportive ale candidaţilor, verificate prin intermediul
probelor scrise sau practice de concurs se notează cu note de la 1 la10.
(2) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive prevăzute în regulamentele
proprii sunt eliminatorii şi se vor nota cu admis/respins.
(3) Descrierea detaliată a modului de desfăşurare a probelor de testare a aptitudinilor psihomotrice şi a
celor sportive este cuprinsă în Ghid de organizare a concursului de admitere la programul de
studii educaţie fizică şi sportivă (Anexa 9).

CAPITOLUL III: Candidaţii la admitere
Art. 9
(1) La concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa numai absolvenţii
cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
(2) La concursul de admitere în ciclul de studii universitare de masterat pot participa numai
absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii
programului de licenţă.
(3) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii
universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare.
La admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat cu predare în limba română,
cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române,
prezentând un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii
abilitate de ministerul de resort. Prin excepţie, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de
circulaţie internaţională sau într-o limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor
lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.
(4) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se
realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art. 10
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat
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declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă şi
pentru un singur program de masterat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Candidatul
declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va
fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei∕atestatului de recunoaşterea
diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei
ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o
urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către
studenţi.
(3) Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar/universitar curent, prezintă la înscriere diploma de
bacalaureat/licenţă/masterat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
(4) Prin excepţie de la alin (3) pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în
sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de
învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România
(SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor
candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţiile deînvăţământ.
(5) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să
depună în original, până la data de 23.09.2020 diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei/adeverinţa
de bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul facultăţii/departamentului. Adeverinţa este valabilă
doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/masterat în sesiunile anului
şcolar/universitar curent.
(6) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie/atestatului de recunoaştere a diplomei sau
a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, până la data de 23.09.2020,
duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.
(7) Cetăţenii menţionaţi la art. 9 alin. (5), declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă, sau
de masterat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, sau de licenţă, recunoscute în
conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
(8) Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care în perioada studiilor liceale au obţinut premiile I,
II sau III la olimpiadele sau concursurile şcolare naţionale, în domeniul studiilor de licență,
recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea
probei 1 la concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget la un program de studii/specializare
de la UEMR, dacă nu beneficiază/a beneficiat de finanţare de la buget la un alt program de studii din
UEMR sau din altă universitate. În acest caz candidaţii vor fi notaţi cu nota 10 la proba 1 la concursul
de admitere.
(9) UEMR, potrivit legii, sprijină accesul şi egalitatea de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi,
asigurând acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu dizabilităţi, în vederea
accesului acestora în învățământul superior. În afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, cel
puţin un loc fără taxă de şcolarizare poate fi destinat absolvenţilor dizabilitați cu diplomă de
bacalaureat.
(10) UEMR, potrivit legii, poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, cel puţin un
loc fără taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de
plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.
Art. 11
(1) Candidaţii de etnie romă și absolvenţi ai liceelor din mediul rural – pot beneficia de un număr de
locuri finanţate de la buget, în condițiile legii.
(2) Candidaţii de etnie romă respectiv absolvenţii de licee situate în mediul rural participă la
concursul de admitere în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, pe locurile de la buget special
repartizate acestora, conform ofertei educaţionale aprobată de Senatul UEMR. Ierarhizarea şi
departajarea acestora, pe locurile de la buget special repartizate, se fac conform art. 15, din prezenta
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metodologie.
(3) În cazul în care numărul candidaţilor de etnie romă respectiv absolvenţii de licee situate în mediul
rural este mai mare decât numărul locurilor de la buget special repartizate, candidaţii care nu au fost
repartizaţi pe aceste locuri, pot candida pe locurile de la buget repartizate celorlalți candidaţi români,
conform opţiunilor din fişa de înscriere.
(4) Candidaţii de etnie romă respectiv absolvenţii de licee situate în mediul rural pot candida şi pe
locurile cu taxă, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români, conform opţiunilor din fişa de
înscriere.
(5) În cazul în care numărul de candidaţi de etnie romă sau absolvenţi de licee situate în mediul rural,
pe locurile special repartizate de la buget sau numărul acelora care au obţinut calificativul admis la
proba 1 este mai mic decât numărul de locuri scoase la concurs, după etapa de afişare a rezultatelor la
proba 1, comisia de admitere poate decide redistribuirea locurilor rămase neocupate.
(6) UEMR va publica, separat şi vizibil, informaţiile privind admiterea candidaţilor de etnie romă şi a
cetăţenilor străini, pe pagina web a universităţii la secţiunea Admitere 2020.

CAPITOLUL IV: Înscrierea candidaţilor
Art. 12
(1) UEMR aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin
afişare la sediul propriu şi pe pagina web: www.uem.ro.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal la comisia de admitere sau on-line, pe baza
cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologia de
admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă
persoană pe bază de procură, cu specificarea în clar a obiectului mandatului.
(3) În cazul candidaţilor care optează pentru înscrierea on-line este necesar să se solicite datele de
identificare personale, conform cărţii de identitate/paşaportului.
(4) În cazul înscrierii on-line, candidaţii îşi vor crea un cont pe platforma de înscriere şi vor încărca
documentele solicitate, inclusiv dovada plăţii taxei de înscriere. Formularul de înscriere se generează
automat după completarea tuturor câmpurilor aferente.
(5) Dosarul de concurs al candidatului (de tip dosar plic), pentru studiile de licenţă, va conţine:
• Fișă de înscriere tip;
• Diploma de bacalaureat, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu
originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe domenii de studii;
• Foaia matricolă, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul,
pentru candidaţii înscrişi la mai multe domenii de studii;
• Copie a certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;
• Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
• Eseu motivațional/academic (pentru programele de studii unde se solicită la proba I
de concurs);
• Adeverinţă medicală cu avizul medicului de familie – „apt pentru înscrierea la
facultate”, excepţie făcând candidaţii de la programul de studii Educaţie fizică şi
sportivă, care vor prezenta o adeverinţă medicală ce va conţine: MRF, EKG, aceasta
trebuind să fie vizată de un cabinet medical sportiv cu menţiunea „APT PENTRU
EFORT FIZIC”;
• Adeverință examen psihologic și integritate psihică – doar pentru pentru candidații
domeniului teologic
•
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Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
Candidaţii absolvenţi de învăţământ superior, care doresc să urmeze un alt domeniu
de licenţă, vor completa dosarul cu o copie a diplomei de licenţă (certificată
conform cu originalul) şi o adeverinţă din care să rezulte regimul şi perioada de
studii cu taxă şi/sau fără taxă de la prima facultate;
• Candidaţii studenţi, care doresc să urmeze un al doilea domeniu de licenţă, vor
completa dosarul cu o adeverinţă de la instituţia de învăţământ la care sunt
înmatriculaţi din care să rezulte calitatea de student, regimul şi perioada de studii cu
taxă şi/sau fără taxă la instituţia respectivă.
• Candidaţii pentru domeniul de licenţă Teologie vor prezenta la dosar şi
Binecuvântarea Episcopului Caransebeşului.
(6) Candidaţii, care se înscriu la mai multe domenii de licenţă din cadrul Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa, vor depune dosarul cu toate actele numai la prima opţiune de domeniu. Pentru
celălalt/celelalte domenii, înscrierea se face numai pe baza cererii de înscriere, chitanţei de plată a
taxei de înscriere şi a copiilor după documentele solicitate la alin. (3) şi depuse la prima opţiune de
domeniu. Numărul dosarului cu prima opţiune este menţionat, în mod obligatoriu, în celălalt/celelalte
dosar(e) de concurs.
(7) Dosarul cu documentele necesare înscrierii la concursul de admitere, pentru studiile de masterat,
sunt:
• Fișă de înscriere tip;
• Diploma de licenţă, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu
originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe programe de studii de masterat;
• Suplimentul la diploma de licenţă sau Foaia matricolă, în original sau o copie
certificată conform cu originalul;
• Copie a certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;
• Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
• Adeverinţă medicală cu avizul medicului de familie – „apt pentru înscrierea la
facultate”;
• Eseu motivațional/academic (pentru programele de studii unde se solicită la proba I
de concurs);
• Trei fotografii color actuale ale candidatului, tip2/3;
• Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
• Candidaţii absolvenţi de studii de masterat, care doresc să urmeze un al doilea
program de masterat vor depune la dosar şi o adeverinţă de la instituţia organizatoare
de masterat la care a studiat, din care să rezulte regimul şi perioada de studii cu taxă
şi/sau fără taxă de la primul masterat.
(8) Candidaţii, care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare anului
şcolar/universitar 2019-2020, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului
de bacalaureat/licenţă în anul 2020, în locul diplomei de bacalaureat/licenţă, adeverinţa eliberată de
către instituţia de învăţământ sau o copie a acesteia, certificată conform cu originalul, în care se
menţionează media generală, notele obţinute la probele scrise de bacalaureat sau la probele
examenului de licenţă/diplomă, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată încă diploma.
(9) Dosarul de concurs al candidatului (de tip dosar plic) pe locurile alocate românilor de pretutindeni,
precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene, pentru studiile de licenţă și masterat, va
conţine, pe lângă documentele enunțate la alin. (5), respectiv alin. (7) și documentele solicitate
conform metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
(10) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de
admitere pe facultate/departament unde s-a făcut înscrierea.
(11) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din
fişa de înscriere nu pot fi modificate.
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(12) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, UEMR va colecta datele cuprinse în Anexa 5 la
prezenta metodologie, conform legii.
Art. 13
(1) UEMR va restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii
şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la
locul obţinut prin admitere.
(2) Restituirea se poate face personal, pe baza legitimaţiei de concurs şi a actului de identitate, sau
în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură, de la secretariatul facultăţii.

CAPITOLUL V: Rezultatele admiterii
Art. 14
(1) Candidaţilor admişi conform Art. 10, alin. (8) şi (9) li se asigură locuri finanţate de la buget.
(2) Candidaţii care susţin concursul de admitere se clasifică în ordinea descrescătoare a mediei
generale de admitere.
(3) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de
5,00 (cinci).
(4) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de
6,00 (şase).
(5) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute la probele
concursului de admitere.
(6) La calculul mediei generale de admitere la studii universitate de licenţă şi de masterat sunt luate
în considerare notele de la probele de concurs, de bacalaureat, media de la bacalaureat, notele şi
mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform prezentei metodologii, după caz.
(7) Locurile finanţate de la bugetul de stat pentru studiile de licenţă şi de masterat sunt ocupate în
ordinea descrescătoare a mediilor, în limita strictă a cifrei de şcolarizare, repartizată pentru UEMR prin
Ministerul Educaţiei Naţionale.
(8) Locurile cu taxă pentru studiile de licenţă şi de masterat sunt ocupate de candidaţii situaţi - în
ordinea de clasificare - sub ultimul admis pe locurile finanţate de la buget, tot în ordinea
descrescătoare a mediilor candidaţilor.
Art. 15
(1) La UEMR, admiterea la studiile de licenţă în anul universitar 2020-2021, în funcţie de domeniul
de studiu se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, calculate ca medie ponderată între:
-

Nota obținută la proba 1 de concurs și

-

Nota obținută la proba 2 de concurs (media la examenul de bacalaureat).

(2) Structura, conținutul și bibliografia probei 1 de la concursul de admitere pentru studiile
universitare de licență sunt prezentate în Anexa 8.
(3) Pot participa la probele concursului de admitere doar candidații admiși la probele eliminatorii,
dacă este cazul.
(4) Media generală obţinută de candidat se calculează conform Anexei 2, în funcţie de domeniul de
studii şi tipul concursului de admitere. Proba 1 este promovată dacă se obține minim nota 5 (cinci).
(5) Calculul mediei generale se face cu două zecimale, fără rotunjiri.
(6) În caz de egalitate a mediilor generale de admitere, departajarea se va face, după cum urmează:
- prima departajare se face după nota obținută la proba 1 de concurs;
- a doua departajare se face în funcţie de nota obţinută la examenul de bacalaureat;
- a treia departajare se face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă E(c) de la
bacalaureat, respectiv proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi
Cod: R71
Ediţia 3 / Revizia 6
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
9

specializare;
- a patra departajare se face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă E(d) de la
bacalaureat, respectiv proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil şi
specializare;
(7) Codificarea disciplinelor, folosite pentru departajarea candidaţilor cu medii generale de admitere
egale, este cea folosită în Ordinul MECTS nr. 4799/2010 şi Ordin Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice nr. 5070/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
bacalaureat naţional 2020. Recunoaşterea/echivalarea probelor la examenul de bacalaureat pentru
absolvenţii promoţiilor anterioare se face în conformitate cu METODOLOGIA de organizare şi
desfăşurare a examenului de bacalaureat 2020 aprobată prin ordinele mai sus amintite.
(8) UEMR va publica, separat şi vizibil, informaţiile privind structura eseului/interviului
motivațional, pe pagina web a universităţii la secţiunea Admitere 2019.
Art. 16
(1) La UEMR, admiterea la studiile de masterat în anul universitar 2020-2021 se face prin concurs, pe
baza mediei generale de admitere, calculată ca medie ponderată între:
•

Nota obținută la proba 1 de concurs și

•

Nota obținută la proba 2 de concurs (media la examenul de licență/diplomă).

În situaţii întemeiate, proba 1 (dacă este orală) poate fi susţinută on-line. Susţinerea on-line a
probei orale de admitere se va realiza în baza unei solicitări scrise, depusă de către candidat la comisia
de admitere a facultăţii care gestionează programul de studii pentru care a optat candidatul. Proba orală
va fi înregistrată audio-video, salvată şi păstrată, de aceea aplicaţia folosită trebuie să permită
comunicarea audio-video în dublu sens, fiind respectate condiţiile de admitere. Proba orală poate fi
reprogramată, respectând perioda sesiunii de admitere curente, doar în cazul în care comisia nu poate
examina candidatul din cauza unor probleme tehnice care ţin de universitate.
(2) Structura, conținutul și bibliografia probei 1 de la concursul de admitere pentru studiile universitare
de masterat sunt prezentate în Anexa 8.
(3) În caz de egalitate a mediilor generale de admitere, departajarea se va face, după cum urmează:
- prima departajare se face în funcţie de media obținută la examenul de
licență/diplomă;
- a doua departajare se face după nota obţinută la prima probă a examenului de
licenţă/diplomă, respectiv proba P1 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate;
- a treia departajare se face în funcţie de media obţinută la examenul de bacalaureat.
Art. 17
(1) Conform legii, candidaţii pot opta pentru a urma simultan maxim două programe de studii,
indiferent de instituţia de învăţământ care le oferă.
(2) Candidaţii îşi vor exprima în scris, în Fişa de înscriere (Anexa 6), ordinea opţiunilor pentru
diferitele programe de studii. Formele de studii fără taxă (FT) şi cu taxă (CT), la acelaşi program de
studii, reprezintă două opţiuni diferite.
(3) Candidatul, care optează pentru a urma un singur program de studii la UEMR, va fi declarat admis
la primul program ales, la care s-a clasat pe un loc eligibil, în funcţie de capacitatea de şcolarizare şi
numărul de locuri fără taxă şi cu taxă aprobate pe programe de studii. La restul programelor de
studii, pentru care a optat, candidatul va fi declarat automat RESPINS.
(4) Candidatul, care optează pentru a urma simultan două programe de studii la UEMR, va fi declarat
admis la primele două programe alese, la care s-a clasat pe un loc eligibil, în funcţie de capacitatea de
şcolarizare şi numărul de locuri fără taxă şi cu taxă aprobate pe programe de studii. La restul
programelor de studii, pentru care a optat, candidatul va fi declarat automat RESPINS.
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(5) Nici un candidat declarat admis la UEMR nu poate ocupa un loc de studii fără taxă, dacă nu
depune diploma de bacalaureat în original, până la data de 23 septembrie 2020.
Art.18
(1) După verificare şi aprobare de către Comisia de admitere, rezultatele admiterii se vor face publice
prin afişare la sediul UEMR şi pe pagina de web proprie pentru fiecare domeniu în parte, pe două
tipuri de liste:
• prima listă va fi cu rezultatele concursului de admitere, în ordinea descrescătoare a
mediilor;
• a doua listă va fi cu candidaţii declaraţi admişi, în mod distinct, pe locurile fără taxă,
respectiv pe locurile cu taxă.
(2) Pe fiecare listă se specifică ora şi data afişării.
(3) Odată cu rezultatele admiterii se vor afişa şi informaţii detaliate cu privire la perioadele şi cerinţele
de înmatriculare.
(4) Un program de studii poate fi organizat numai dacă numărul candidaţilor admişi care au optat pentru
programul respectiv permite constituirea unei formaţii de studiu cu cel puţin o grupă. Excepţie fac
programele de studii ale căror planuri de învăţământ pot fi compatibilizate integral la nivelul anului I, aşa
încât formaţiile de studiu să nu implice costuri suplimentare.
(5) Candidaţii admişi care au optat pentru un program de studii ce nu poate fi organizat, ca efect al
prevederii de la aliniatul precedent, pot să opteze pentru oricare alt program de studii din Universitate (în
baza declaraţiei completate la înscriere), dintre cele care întrunesc condiţiile de a fi organizate şi la care
condiţiile de admitere sunt identice, fără a se depăşi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la
acest program de studii şi cu păstrarea regimului de studiu dobândit prin examenul de admitere.
(6) Constituirea formaţiilor de studiu pe programe de studii se definitivează după exprimarea opţiunilor
de către candidaţii admişi şi după repartizarea acestora pe programe de studii până la începutul anului
universitar. În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de candidaţi
admişi, cu finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.
Art.19
(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere 2020 se depun în maximum
24 de ore, la Rectoratul universităţii, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere.
(2) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul
concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(3) Rezolvarea contestaţiilor este de competenţa Comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Nu
se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia Comisiei de
analiză şi soluţionare a contestaţiilor este definitivă.
Art. 20
Pentru fiecare student înmatriculat, UEMR va colecta, conform legii, datele cuprinse în Anexa 7, care
face parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 21
(1) Candidaţii declaraţi admişi se vor înmatricula personal, prin completarea la secretariatul facultăţii a
unei cereri de înmatriculare, la care se ataşează chitanţa de plată a taxei de înmatriculare.
(2) Candidaţii declaraţi admişi, care au optat pentru înscrierea on-line, trebuie să depună documentele
originale, conform prezentei metodologii, până în ultima zi de înscriere a sesiunii curente de admitere.
(3) Perioadele de înmatriculare sunt:
• 27.07.2020 - 29.07.2020 şi 01.09.2020 - 03.09.2020, pentru prima sesiune de
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admitere;
• 21.09.2020 - 23.09.2020 pentru a doua sesiune de admitere.
(4) Candidaţii care au fost admişi în prima sesiune de admitere au obligaţia să se înmatriculeze până în
data de 03.09.2020. În caz contrar, ei pierd locurile câştigate prin concurs.
(5) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a
Rectorului UEMR.
(6) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) sub un
număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii, la care
au fost admişi.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 22
Conducerea universităţii şi cele ale facultăţilor au întreaga responsabilitate pentru organizarea şi
desfăşurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.
Art. 23
Prezenta metodologie a fost discutată şi actualizată în Consiliul de administraţie din data de
22.01.2020 şi aprobată în şedinţa de Senat din data de 23.01.2020.
Art. 24
Prezenta metodologie se aplică începând cu data aprobării de către Senatul universităţii, dată la care
orice alte dispoziţii contrare încetează de drept.
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