Anexa II.B.1.1.1._3.

Metodologia specifică privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere pentru Învăţământul la Distanţă (ID)
pentru anul universitar 2010-2011
Admiterea la Universitatea din Petroşani, ciclul de studii universitare de licenţă,
forma de învăţământ ID, se realizează în conformitate cu prevederile din:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2001;
- Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- Legea nr.441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.133/2000 privind învăţământul
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă;
- H.G. nr.749/2009 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi
specializările/programele de studii universitare acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu completările ulterioare.
I. Organizarea admiterii
1. Programele de studiu de la ID au ca rezultat obţinerea unei diplome de licenţă
cu aceeaşi recunoaştere ca cea de la învăţământul de zi. Durata studiilor ID este aceiaşi
ca la forma de învăţământ ZI.
2. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ ID,
admiterea se organizează pe domenii la specializările acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu în cadrul Universităţii din Petroşani.
3. Admiterea se organizează în două sesiuni: iulie 2010 şi septembrie 2010.
4. Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de
absolvire, care doresc să urmeze un alt domeniu/specializare sau să-şi continue studiile
într-un domeniu/specializare înrudită celei de la studiile universitare de scurtă durată şi
care doresc înscrierea în an superior, admiterea se face în sesiunea septembrie 2010 la
secretariatele facultăţilor respective, conform calendarului concursului de admitere
(sesiunea septembrie 2010). Media de admitere este suma dintre media generală de
absolvire a anilor de studiu (cu ponderea 50%) şi media de licenţă/absolvire (cu
ponderea 50%). În cazul egalităţii mediilor de admitere, criteriile de departajare sunt
în ordine:
- media generală de absolvire a anilor de studiu;
- media de la licenţă/absolvire.
Fiecare candidat admis va susţine examene de diferenţă stabilite de birourile
consiliilor facultăţilor şi va trebui să realizeze numărul minim de credite pentru
promovarea în anul de studiu următor celui în care a fost înscris.
5. În Universitatea din Petroşani se constituie comisii de admitere cărora le
revine întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere. La nivelul Universităţii se constituie o comisie care va coordona, controla şi
rezolva toate problemele legate de admitere.
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6. Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, forma de
învăţământ ID se realizează prin concurs. Media de admitere este suma dintre media
generală de absolvire a liceului (cu ponderea de 40%), media la disciplina
matematică din toţi anii de liceu (cu ponderea de 40%) şi media examenului de
bacalaureat (cu ponderea de 20%) şi se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
II. Candidaţii la admitere
7. Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii
universitare de licenţă, la forma ID absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau
diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate
şi recunoscute de Direcţia de specialitate din cadrul M.E.C.T.S.
8. Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, 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, după recunoaşterea
studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu de către Direcţia pentru Echivalarea
şi Recunoaşterea Studiilor şi Diplomelor din cadrul M.E.C.T.S.
Candidaţii menţionaţi mai sus pot fi înscrişi la Universitatea din Petroşani care
a fost evaluată instituţional de ARACIS şi a obţinut calificativul „Grad de încredere
ridicat”.
9. La admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, forma de
învăţământ ID, cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un
certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii
abilitate de M.E.C.T.S.
10. Admiterea pentru anul I la ciclul de studii universitare de licenţă, la forma
ID, se desfăşoară separat de cea de la forma de zi. Acest tip de învăţământ (ID) se
organizează numai în regim cu taxă.
III. Înscrierea candidaţilor
11. Pentru înscrierea candidaţilor la concurs, ciclul de studii universitare de
licenţă, la forma ID, sunt necesare următoarele acte:
- cerere de înscriere, în care se vor menţiona, sub semnătură proprie, opţiunile;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată;
- foaia matricolă, în original sau în copie legalizată;
- certificatul de naştere, în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau
prenumelui, (numai dacă este cazul), în copie legalizată;
- adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie;
- adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care
doresc să urmeze a doua specializare). Adeverinţa conţine: anul de studii,
specializarea şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă);
- chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
- două fotografii tip buletin/carte de identitate;
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- diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în
copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare.
12. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie
2010 sau sesiunea august-septembrie 2010, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea
imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în
care se menţionează media generală de absolvire a liceului, media generală obţinută
la bacalaureat şi media la matematică din toţi anii de liceu în care s-a studiat această
disciplină, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
13. Comisiile de admitere nu vor accepta la înscriere dosare incomplete.
Candidaţii care depun în dosare documente false vor fi eliminaţi din concurs şi vor
suporta consecinţele prevăzute de lege.
14. Pentru înscriere la concurs pentru ciclul de studii universitare de licenţă, la
forma ID, se percepe o taxă de înscriere de 70 lei.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii:
- orfani de ambii părinţi;
- cei proveniţi de la casele de copii;
- copii ai eroilor - martiri ai Revoluţiei din 1989;
- răniţi pentru victoria Revoluţiei din 1989;
- luptători pentru victoria Revoluţiei din 1989 – luptător reţinut;
- cei ai căror părinţi, susţinători legali, soţi sau ei înşişi, realizează pe membru de
familie un venit lunar cumulat sub valoarea de 250 lei;
- copii ai personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
- angajaţi ai Universităţii din Petroşani şi copiii acestora;
- cei ai căror părinţi (părinte) au fost angajaţi ai Universităţii din Petroşani, în prezent
fiind pensionari sau decedaţi.
Scutirea de la plata taxei de înscriere se face pe baza actelor doveditoare
numai pentru dosarul care conţine actele în original.
15. Candidaţii care optează pentru ciclul de studii universitare de licenţă, forma
de învăţământ ID se vor înscrie la comisiile de admitere, la următoarea adresă:
 Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, Str. Universităţii, nr.20.
IV. Rezultatele admiterii
16. Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, forma
de învăţământ ID nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau un număr minim de puncte
echivalent. Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare.
17. Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale
obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează
concursul. Comisia de admitere întocmeşte lista comună a candidaţilor, pe domenii, în
ordinea mediilor generale obţinute şi a opţiunilor.
18. Departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează mai întâi după media
generală de absolvire a liceului, apoi după media la disciplina matematică şi apoi după
media examenului de bacalaureat.
Repartizarea pe domenii are la bază media generală şi opţiunea fiecărui
candidat, determinantă fiind media.
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După ocuparea locurilor aprobate pentru un domeniu, candidaţii nerepartizaţi,
în baza criteriilor de mai sus, sunt repartizaţi la opţiunea a doua, iar după ocuparea
acesteia, la opţiunea a treia.
20. Candidaţii declaraţi admişi, în baza rezultatelor concursului de admitere,
sunt înmatriculaţi, prin decizia rectorului, în anul I de studii, în anul universitar 20102011.
21. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul facultăţii
în conformitate cu capacităţile maxime de şcolarizare stabilite de ARACIS.
V. Depunerea şi analizarea contestaţiilor
22. Contestaţiile cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere se
depun la Registratura Universităţii în termen de 48 de ore de la data şi ora afişării
rezultatelor concursului.
23. Comisiile de admitere sunt singurele în măsură să analizeze şi să decidă - pe
baza documentelor existente la dosar - asupra soluţiilor care trebuie adoptate în fiecare
caz.
24. Rezultatele contestaţiilor se afişează în cel mult 3 zile de la încheierea
termenului de depunere a acestora. După afişarea răspunsului la contestaţii, rezultatul
concursului de admitere rămâne definitiv.
25. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin
admitere se restituie acestora la cerere, în cel mai scurt timp şi necondiţionat, pe baza
documentelor de identitate (taxele achitate la înscriere sau/şi înmatriculare nu se
restituie).
VI. Înmatricularea candidaţilor admişi în anul universitar 2010/2011
26. Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de licenţă, forma de
învăţământ ID au următoarele obligaţii:
- să achite taxa de înmatriculare de 20 lei la ciclul de studii universitare de licenţă zi
şi ID, anul I şi 70 lei la continuare de studii, a II-a facultate, stabilite prin hotărârea
Senatului Universităţii din Petroşani;
- să completeze cererea de înmatriculare, să semneze cererea şi contractul de studii;
- să achite suma de 400 lei reprezentând o parte din taxa de şcolarizare anuală
stabilită de Senatul Universităţii din Petroşani.
Decan,
Prof.univ.dr. Baron
Mircea
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