
Extras din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de admitere (R10) 
 

Candidații la admitere  

5.2.1 Participanții la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență pot fi 

absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta și/sau studenții 

/ absolvenții care vor să urmeze un alt program de studii de licență.  

5.2.2 La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenții cu 

diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență sau echivalentă ai studiilor 

universitare de lungă durată, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și 

recunoscute de către direcția de specialitate din ministerul de resort ca fiind cel puțin 

studii universitare de licență. 

(…) 

5.2.5 (1) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, 

cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru 

limba română eliberat de către instituții abilitate de ministerul de resort. (2) Aceeași 

condiție se impune și în cazul mobilității studenților între instituțiile de învățământ 

superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să școlarizeze cetățeni străini. (3) 

Certificarea competențelor lingvistice pentru candidații la programele de studii 

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

eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba 

română, se va face de către o comisie de specialitate de la Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării, numită prin ordin al decanului. Certificarea care atestă competențele 

lingvistice de comunicare orală în limba română va fi întocmită și eliberată de 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. (4) Prin excepție, pentru elevii care au 

urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților 

naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română 

se face cu diploma de bacalaureat. Pentru eliberarea documentelor de certificare a 

competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română nu se percep taxe. 

5.2.6 (1) Candidatul admis la mai multe universități poate studia la USV pe locuri finanțate 

prin granturi de studii prin prezentarea dosarului cu actele în original. (2) Neprezentarea 

diplomei de bacalaureat / licență sau echivalentă acesteia în original, din vina exclusivă 

a candidatului admis, până inclusiv în ultima zi de înmatriculare, duce la pierderea 

locului finanțat prin granturi de studii. 

(…) 

 

Candidați – etnici români 

5.2.15 (a) Admiterea la studiile de licență / masterat / doctorat a candidaților etnici români, care 

au diplomă de bacalaureat/licență/master obținută, după caz, în România sau în 

străinătate, se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, realizate pe baza 

criteriilor specifice fiecărei facultăți / CSUD. (b) Candidații vor fi înmatriculați pe 

locurile finanțate prin granturi de studii sau pe locurile cu taxă; (c) Taxele de înscriere 

și înmatriculare pentru concursul de admitere se regăsesc în Planul de taxe și tarife al 

USV.  

5.2.16 Admiterea etnicilor români de pretutindeni este gestionată de Comisia pentru etnicii 

români formată, la nivel de universitate, din câte un reprezentant al fiecărei facultăți, 

condusă de prorectorul de resort.  



5.2.17 Candidații etnici români pot depune dosarele de înscriere cuprinzând numai documente 

originale, în centrele de înscriere din Republica Moldova și Ucraina sau direct la USV 

(SRIAE).  

5.2.18 (a) Comisiile din centrele de înscriere organizate în Republica Moldova și Ucraina vor 

prelua doar dosare cu acte în original și/sau traduceri legalizate și, acolo unde este cazul, 

documentul care certifică susținerea probei de testare a cunoștințelor și capacităților 

cognitive. (b) Dosarele preluate de către reprezentanții USV vor fi predate SRIAE spre 

a fi luate în evidență.   

5.2.19 Reprezentanții facultăților în Comisia pentru etnici români asigură: a. testarea 

cunoștințelor și capacităților cognitive prin e-mail sau direct cu candidatul, acolo unde 

este cazul; b. verifică dosarul de înscriere precum și autenticitatea diplomelor pe site-

urile specificate de MEN; c. calculează media pentru fiecare program de studiu de la 

propria facultate la care candidatul s-a înscris, d. centralizează și transmite comisiei pe 

facultate numele candidaților, opțiunile făcute, mediile de admitere. 

5.2.20 Reprezentanții facultăților în Comisia pentru etnici români comunică secretarului cu 

admiterea pe universitate, în vederea publicării, Lista cu ierarhizarea candidaților 

înscriși si declarați admiși, pe domenii / programe de studii. 

5.2.21 În vederea înmatriculării, candidații trebuie să confirme locul la programul de studiu 

pentru care optează, prin depunerea cererii de înmatriculare și a actelor în original. 

5.2.22 Regimul contestațiilor este identic pentru candidații etnici români cu cel al candidaților 

români. 

5.2.23 Reprezentanții facultăților în Comisia pentru etnici români comunică secretarului cu 

admiterea pe facultate situația candidaților înscriși în vederea stabilirii locurilor 

disponibile. 

5.2.24 Reprezentanții facultăților în Comisia pentru etnici români comunică secretarului cu 

admiterea pe universitate în vederea publicării: 

-  Lista candidaților admiși care au confirmat locul și care au prezentat actele în 

original, pentru locurile cu finanțare de la buget; 

-  Lista candidaților admiși care au confirmat locul și care au prezentat actele în 

original pentru locurile cu taxă. 

5.2.25 Dosarele cu actele în original vor fi transmise la sfârșitul sesiunii de admitere la 

facultatea la care candidatul se înmatriculează.  

5.2.26 Pe pagina web a USV se va specifica termenul limită de depunere a actelor în original 

(și traducerilor legalizate, dacă este cazul) în vederea confirmării locului la programul 

la care candidatul a fost admis și în vederea înmatriculării. Corespondența cu candidații 

se realizează de către reprezentantul facultății în comisia centrală.  

5.2.27 Dosarele candidaților care au optat pentru anul pregătitor de limba română se vor 

înregistra la facultatea în cadrul căreia funcționează programul de studii pe care dorește 

să-l urmeze candidatul, în viitorul an universitar celui pentru care a susținut admiterea. 

La finalul sesiunii de admitere, dosarele vor fi transmise la FLSC, unde vor fi păstrate 

pe durata efectuării anului pregătitor. Conducerile facultăților vor rezerva locurile 

respective în limita capacității de școlarizare pentru anul universitar următor celui în 

care a fost admis candidatul respectiv. 

(…) 

 

Înscrierea și înmatricularea candidaților 

5.4.1 (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de 

identitate/pașaportului.  

(2) Înscrierea se poate face, în numele candidatului, de către o altă persoană pe bază de 

procură notarială.  



5.4.2 Documentele depuse la dosarul de admitere nu trebuie să prezinte ștersături, adăugiri, 

modificări și să aibă ștampila unității emitente în clar. 

(…) 

 

5.6.6. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei generale, în limita numărului de 

locuri planificate pentru fiecare domeniu. În cazul mediilor egale pe ultimul loc, 

departajarea se face conform criteriilor specifice fiecărei facultăți / CSUD. 

5.6.7. Locurile cu bursă acordate românilor de pretutindeni înmatriculați la studiile de licență 

se vor repartiza la nivel de facultate, în ordinea mediei de la admitere. În cazul mediilor 

egale pe ultimul loc, departajarea se face, în ordine după următoarele criterii: 

- media obținută la examenul de bacalaureat; 

- cea mai mare notă obținută la disciplina Limba română. 

5.6.8. Locurile cu bursă acordate românilor de pretutindeni înmatriculați la studiile de masterat 

se vor repartiza la nivel de facultate, în ordinea mediei de la admitere. În cazul mediilor 

egale pe ultimul loc, departajarea se face după media anilor de studiu. 

5.6.9. Locurile cu bursă acordate românilor de pretutindeni se repartizează în cadrul fiecărei 

sesiuni de admitere, în limita locurilor cu bursă alocate universității. 

5.6.10. Comunicarea rezultatelor ca urmare a concursului de admitere se va realiza 

pseudonimizat pe: 

(a) Liste provizorii, generate înainte de înmatriculare care cuprind ierarhizarea 

candidaților  

(b) Liste finale, generate după soluționarea contestațiilor și înmatriculare, care vor 

cuprinde rezultatele definitive și incontestabile: 

1. Lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la buget; 

2. Lista candidaților admiși pentru locurile cu taxă; 

3. Lista candidaților respinși. 

(…) 

 

Contestații 

5.7.1 Contestațiile cu privire la rezultatele examenului de admitere se depun la Comisia de 

admitere pe facultate la data și în intervalul orar specificate în Calendarul admiterii și 

se rezolvă de către o Comisie numită de decanul facultății sau, în cazul absenței acestuia, 

de prodecanul care îl suplinește. La probele orale  și de aptitudini nu se admit contestații. 

5.7.2 (1) Validarea  favorabilă a unei contestații atrage după sine recalcularea mediei generale 

a candidatului respectiv, precum și aducerea acestuia pe poziția corespunzătoare din 

lista generală de clasificare a candidaților, în ordinea mediilor. (2) După expirarea 

termenului de depunere și rezolvare a contestațiilor, rezultatele concursului de admitere 

se consideră definitive și nu mai pot fi modificate. (3) După stabilirea rezultatului final 

nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere. 

5.7.3 Candidatul căruia i s-a admis contestația dobândește calitatea de student dacă obține 

media generală mai mare decât a ultimului candidat admis inițial. În cazul în care obține 

o medie egală cu a ultimului candidat admis inițial, se aplică criteriile de departajare 

specifice fiecărei facultăți / CSUD. 

 


