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SENATUL UNIVERSITAR 

 

  

M E T O D O L O G I A 
ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE  

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 
 

 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 
 Art. 1. Cadrul juridic 

Admiterea în învăţământul superior la Universitatea Româno-Germană din Sibiu, pentru 

fiecare ciclu de studii universitare, se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, H.G. nr. 

404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, H.G. nr. 140/2017 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 

universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, 

H.G. nr. 117/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și 

numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018, Ordinului ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, 

art. 45 lit. h din Carta U.R.G.S, precum şi cu respectarea principiului autonomiei universitare. 

 

 Art. 2. Modalitatea de admitere 

Admiterea la Universitatea Româno-Germană din Sibiu se face prin concurs. Concursul de 

admitere este diferenţiat, pe domenii de studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat 

şi se desfăşoară potrivit propunerilor conducerilor facultăţilor, aprobate de Senatul universitar. 

 

 Art. 3. Candidaţii 

Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu 

diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.  

La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de 

licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conform Legii nr. 288/2004), absolvenţii cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 

84/1995), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de 

specialitate din cadrul M.E.N. 

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

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

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

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

direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, 

fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a 

studiilor. 
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Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile de 

studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor 

unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 

aceştia. 

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte 

un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de M.E.N. 

Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ 

superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de 

către statul român. De asemenea, cetăţenii străini vor prezenta la înscriere, în copie xerox, actul de 

identitate sau paşaportul (paginile 1-4).  

 Un candidat poate participa concomitent la admiterea în cadrul mai multor domenii de studii 

universitare de licenţă ori de master din cadrul U.R.G.S. Candidatul trebuie însă să opteze pentru cel 

mult două programe de studii pe care le desfăşoară, indiferent de instituţiile de învăţământ pe care le 

oferă. 

Candidaţii la concursul de admitere, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei alte facultăţi, pot 

participa numai la un concurs de dosare. 

Candidaţii care, la data organizării concursului de admitere sunt studenţi sau absolvenţi ai 

unei specializări din cadrul U.R.G.S., vor putea fi înmatriculaţi direct, fără concurs de admitere, la o 

altă specializare din domeniile de studiu de licenţă din cadrul U.R.G.S., cu aprobarea prealabilă a 

decanatului celei de a doua specializări. 

 

Art. 4. Locuri scoase la concurs 

Numărul de locuri scoase la concurs, la cursuri de zi, pentru fiecare domeniu de studii 

universitare de licenţă se stabileşte către Senatul U.R.G.S. respectându-se cifrele de şcolarizare 

aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.  

 

 

Pentru anul universitar 2017/2018 cifra de şcolarizare este: 

 

Facultatea Domeniul Specializarea 
Durata 

(ani) 
Credite 

Nr. de locuri  

cursuri IF 

Drept şi Ştiinţe 

Administrative 

Studii universitare de licenţă 

Drept Drept 4 240 100 

Ştiinţe 

Economice 

 

Studii universitare de licenţă 

Management Management  3 180 125 

Contabilitate 
Contabilitate şi informatică de 

gestiune 
3 180 50 

Administrarea 

afacerilor 

Economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul 

calităţii 

3 180 75 

Studii universitare de masterat

 

Managementul organizaţiilor 2 120 50 

Managementul strategic al resurselor umane 2 120 50 

Managementul proiectelor cu finanţare europeană 2 120 50 

Marketing şi comunicare în afaceri 2 120 50 

                                           

 Conform HG nr. 117/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim 

de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018, publicată în M.Of. nr. 218/30.03.2017 



 3  

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Art. 5. Perioada de admitere 

Concursul de admitere se organizează în cursul lunilor iulie - septembrie în una sau două 

sesiuni de admitere, în funcţie de numărul de locuri rămase neocupate, potrivit competenţei Senatului 

U.R.G.S. de a hotărî organizarea celei de a doua sesiuni de admitere. 

Pentru anul universitar 2017/2018, concursul de admitere se organizează în două sesiuni de 

admitere, după cum urmează: 

SESIUNEA I 

 -   înscrieri          27.06. – 26.07.2017 

 -   prelucrarea datelor 27.07.2017 

 -   afişare rezultate    27.07.2017  

 -   încheiere contracte   27-28.07.2017 

SESIUNEA II  

 -   înscrieri       04.09. – 28.09.2017 

 -   prelucrarea datelor 29.09.2017 

 -   afişare rezultate   29.09.2017 

 -   încheiere contracte   cel mai târziu data de 10.10.2017 

 

Art. 6. Înscrierea şi conţinutul dosarelor de concurs 

Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatele programelor de studii sau în locurile special 

amenajate în acest scop în incinta instituţiei, în termenele prevăzute în prezenta metodologie şi după 

un orar ce va fi afişat la decanatul fiecărei facultăţi. 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de înscriere, la 

care vor anexa următoarele documente: 

1. Diploma de bacalaureat (în original) sau adeverinţă
1
 pentru absolvenţii promoţiei 2017; 

2. Certificat de naştere (copie legalizată/certificată); 

3. Certificat de căsătorie (copie legalizată/certificată), dacă este cazul; 

4. Adeverinţă medicală tip, de la medical de familie; 

5. Trei fotografii format ¾; 

6. Copie simplă după actul de identitate şi/sau paşaport (paginile 1-4); 

7. Dovada achitării taxei de înscriere (taxa se achita la casieria U.R.G.S., etajul I). 

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidaţii vor 

completa o cerere tip de înscriere, la care vor anexa următoarele documente: 

1. Diploma de licenţă (copie legalizată/certificată) sau adeverinţă
2
 pentru absolvenţii 

promoţiei 2017; 

2. Foaie matricolă/supliment la diplomă (studii universitare); 

3. Diploma de bacalaureat (copie legalizata/certificată); 

4. Certificat de naştere (copie legalizată/certificată); 

5. Certificat de căsătorie (copie legalizată/certificată), dacă este cazul 

6. Adeverinţă medicală tip, de la medicul de familie; 

7. Trei fotografii format ¾ ; 

8. Dovada achitării taxei de înscriere (taxa se achită la  casieria U.R.G.S., etajul I.) 

 

Art. 7. Cuantumul taxei de înscriere 

Taxele de înscriere la concursul de admitere se stabilesc de Senatul U.R.G.S. Cuantumul lor 

se va comunica celor interesaţi prin afişare la sediul Universităţii. Taxele de înscriere se achită la 

casieria U.R.G.S., în perioadele stabilite pentru înscrierea candidaţilor. Pentru anul universitar 

                                           
1
 În adeverinţă se vor menţiona media generală de la bacalaureat şi notele obţinute pe discipline, termenul de valabilitate 

şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. 
2
 În adeverinţă se vor menţiona media generală de la examenul de licenţă şi media generală a anilor de studiu, termenul de 

valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă. 
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2017/2018 taxa de înscriere la concursul de admitere este 150 lei (75 lei pentru candidaţii care deţin 

un atestat de limbă străină recunoscut internațional). 

Taxa de înscriere nu se restituie. 

Copiii personalului didactic şi alte categorii de candidaţi care sunt prevăzuţi în acte normative 

speciale, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere. 

Scutirea operează o singură dată şi doar pentru un program de studiu, în cadrul fiecărui ciclu 

de studii universitare. 

  

Art. 8. Desfăşurarea concursului de admitere 

 La facultăţile din cadrul universităţii, concursul de admitere se desfăşoară după cum urmează: 

 A. Candidaţii susţin un test, care se finalizează prin acordarea calificativului admis/respins.  

 B. Departajarea candidaţilor declaraţi admişi se va face avându-se în vedere următoarele 

criterii: 

 a). pentru studiile universitare de licenţă: media generală a examenului de bacalaureat; 

b). pentru studiile universitare de master: media generală a examenului de licenţă. 

 În cazul în care există medii egale şi locurile prevăzute în cadrul programelor de studii ar fi 

depăşite, se va proceda la departajarea candidaţilor în funcţie de notele obţinute în cadrul examenului 

de bacalaureat la disciplinele care vor fi stabilite de fiecare Comisie de admitere organizată la nivelul 

facultăţilor. 

Candidaţii pentru studiile universitare de master care nu sunt absolvenţi ai domeniului 

economic, susţin şi o probă orală (interviu), care se finalizează prin acordarea calificativului 

admis/respins. 

Tematica şi bibliografia concursului de admitere sunt cele afişate la decanatele facultăţilor. 

  

Art. 9. Comisiile de admitere 

Pentru coordonarea lucrărilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere se constituie Comisia centrală de admitere pe Universitate. În componenţa comisiei intră 

cadre didactice şi secretarul şef al U.R.G.S. Componenţa comisiei centrale de admitere se stabileşte 

prin decizie a Rectorului, care este şi preşedintele acesteia. 

La propunerea consiliilor profesorale, prin decizia Rectorului, se constituie Comisiile de 

admitere pe facultăţi. Acestea sunt conduse de decani, în calitate de preşedinţi şi îşi desfăşoară 

întreaga activitate sub îndrumarea directă şi permanentă a preşedintelui Comisiei centrale de 

admitere. 

 

Art. 10. Rezolvarea contestaţiilor 

U.R.G.S. este singura în măsură să decidă asupra contestaţiilor privind concursul de admitere, 

contestaţii ce se vor depune în maxim 48 de ore începând de la data şi ora afişării rezultatelor. 

Contestaţiile se soluţionează în cel mult 24 de ore de la data expirării perioadei de depunere, de către 

comisiile de contestaţii, având o componenţă diferită faţă de comisia de admitere. Rezultatul stabilit 

de acestea este definitiv. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor nu este condiţionată de achitarea 

vreunei taxe. 

 

III. DISPOZIŢII FINALE 

 
 Art. 11. Depunerea diplomei de bacalaureat în original 

Candidaţii declaraţi admişi, care la data desfăşurării concursului de admitere nu au prezentat 

diploma de bacalaureat în original, au obligaţia depunerii acesteia la secretariatul facultăţii până cel 

mai târziu data de 10.10.2017.  

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, din vina exclusivă a candidaţilor admişi, 

conduce la pierderea locului câştigat în urma desfăşurării concursului de admitere şi, pe cale de 

consecinţă, aceştia nu vor fi înmatriculaţi.  
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Art. 12. Alte menţiuni 

Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul U.R.G.S., potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Actele depuse de candidaţii declaraţi respinşi ori neprezentaţi la concurs se vor restitui, la 

cererea acestora, în cel mult 48 de ore, fără perceperea vreunei taxe. După expirarea termenului legal 

de păstrare, actele originale vor fi depuse spre păstrare la Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor 

Naţionale. 

Comisia centrală de admitere, precum şi comisiile de admitere pe facultăţi, validate de Senat, 

sunt răspunzătoare de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere. 

 

_________________________________________ 

 

 

 
Prezenta Metodologie a fost aprobată prin Hotărârea Senatului Universităţii 

Româno-Germane din Sibiu nr. 41/2017  


