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METODOLOGIA  CONCURSULUI   DE  ADMITERE  
 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul superior  

pentru anul universitar 2003 / 2004 

 
I . CRITERII GENERALE   

1. Admiterea în învatamântul superior de stat se face în temeiul Legii învatamântului 
84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.  

2. Admiterea se organizeaza numai de institutii le de învatamânt superior care au în 
structura specializari acreditate si specializari autorizate sa functioneze provizoriu, 
potrivit reglementarilor în vigoare.  

3. Conform Legii 441/2001 în învatamântul superior de stat se poate organiza si 
învatamânt cu taxa. Numarul de locuri este propus de Senatul Universitatii si aprobat 
de Ministerul Educatiei si Cercetarii.  

4. Candidatii la admitere în învatamântul superior sunt absolventi de liceu cu diploma 
de bacalaureat.  

5. Un candidat declarat admis poate urma o singura specializare pe loc finantat de la 
bugetul de stat, pentru durata normala de studii. Candidatul admis la mai multe 
specializari pe locurile fara taxa este obligat sa opteze, în termenul stabilit ,  pentru 
specializarea la care doreste sa fie finantat de la bugetul de stat, la o singura institutie 
de învatamânt superior.  

6. Candidatii admisi în învatamântul superior de stat, care au fost sau sunt studenti la 
institutii de învatamânt superior particular acreditate sau autorizate, pot beneficia, în 
baza sistemului de credite transferabile, de recunoasterea perioadelor de studii 
efectuate. De aceleasi drepturi pot beneficia si studentii din învatamântul superior de 
stat care sunt admisi la institutii le de învatamânt superior particular. 

Consili ul facultatii stabileste anul în care pot fi înmatriculati, precum si eventualele 
examene de diferenta.  

7. Absolventii cu diploma de licenta / absolvire, pot fi admisi, fara concurs, pentru a 
urma o a doua specializare în regim cu taxa, în învatamântul de lunga durata, 
respectiv de scurta durata, cu obligatia declararii la înscriere daca au urmat o alta 
specializare si perioada în care au fost sustinuti financiar de la bugetul de stat. 
Declaratiil e false constituie contraventii si atrag eliminarea din universitate. Numarul 
de locuri disponibile pentru aceasta categorie de admitanti se stabileste de fiecare 
facultate si se anunta o data cu regulamentul de admitere. De asemenea, studentii pot 
urma în paralel o a doua specializare în regim cu taxa, în urma sustinerii si satifacerii 
cerintelor admiterii  (sa obtina o medie cel putin egala cu a ultimului candidat 
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declarat admis). Admiterea la cea de a doua specializare se face dupa parcurgerea si 
promovarea a cel putin unui an de studiu la prima specializare.  

8. Candidatii admisi la a doua specializare în învatamântul superior de stat pot urma 
studiil e astfel:  

a) daca prima specializare a fost facuta în regim fara taxa, cea de a doua specializare 
va fi în regim cu taxa; 
b) daca prima specializare a fost facuta în regim cu taxa în învatamântul de stat sau 
particular cea de a doua specializare poate fi facuta în regim fara taxa, daca au fost 
declarati admisi pe locurile sustinute de la buget. 
 
9. Formele de învatamânt seral, frecventa redusa si învatamânt la distanta pot fi 
organizate numai în acele institutii de învatamânt superior în care acestea sunt 
autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate. Candidatii declarati admisi care 
au solicitat la înscriere scolarizarea la forma de învatamânt seral, cu frecventa redusa 
sau la distanta, pot fi înscrisi la una din aceste forme de învatamânt daca în structura 
universitatii aceasta este prevazuta la specializarea respectiva.  

10. Absolventii cu diploma ai învatamântului universitar de scurta durata pot 
continua studiil e în învatamântul universitar de lunga durata, în cadrul profilului 
studiat initial sau apropiat. Admiterea se face pe baza performantelor scolare obtinute 
la forma scurta de învatamânt si a mediei de la examenul de diploma, în limita 
locurilor disponibile comunicate de facultate. Candidatii admisi vor sustine 
examenele de diferenta stabilit e de consil iile facultatilor si vor fi înscrisi în anul de 
studiu ce corespunde examenelor recunoscute si a diferentelor promovate.  

 
II . ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADMITERI I   

11. Sediul comisiei de admitere pe universitate se stabileste la Rectoratul 
Universitatii,  Bd. D.Mangeron nr. 67, etaj 1.  

12. Admiterea se organizeaza pe facultati atât la forma lunga cât si la forma scurta de 
învatamânt.  

 La facultatile de Automatica si Calculatoare, Electronica si Telecomunicatii si 
Constructii si Arhitectura , admiterea se face pe baza de test grila.  
La facultatea de Mecanica candidatii pot opta pentru sustinerea admiterii pe baza de 
test grila sau pe baza de dosar. La aceste facultati, în calculul mediei de admitere se 
va tine seama si de media de la bacalaureat.  
 Facultatile de Chimie Industriala, Constructii de Masini, Electrotehnica, 
Hidrotehnica, Stiinta si Ingineria Materialelor si Textile Pielarie organizeaza 
concursul de admitere pe baza de dosar. 
 
 Media de admitere se stabileste pe baza performantelor scolare la anumite 
discipline si pe baza mediei de la bacalaureat. Formulele de calcul a mediei de 
admitere sunt afisate la decanatul fiecarei facultati. 
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 În situatiil e în care se organizeaza admiterea pe baza de test, la stabili rea 
subiectelor se vor lua în considerare toate manualele alternative valabile pentru 
disciplinele si clasele de liceu. 
13. Pentru toate formele de învatamânt (zi, seral, învatamânt la distanta cu frecventa 
redusa) admiterea în anul I de studii se organizeaza dupa urmatorul program:  
Sesiunea I -  iulie 2003 
  
  a) La facultatile care organizeaza admiterea pe baza de dosar:  
  - înscrierea candidatilor       14 – 25 iulie  
 
  - afisarea rezultatelor                  26 iulie  
 
  b) La facultatile care organizeaza admiterea pe baza de test:  
 
  - înscrierea candidatilor        14 – 19 iulie 
  
- proba de Desen tehnic si liber- Arhitectura    21 iulie  
 
  - testul grila                                 22 iulie  
 
 
Sesiunea a II -a  - septembr ie 2003 (se organizeaza pentru locurile ramase libere)  
  a) La facultatile care organizeaz

�
 admiterea pe baz

�
 de dosar:  

   
  - înscrierea candidatilor           1 – 11 septembr ie 
  
  - afisarea rezultatelor                    12  septembr ie 
  
  b) La facultatile care organizeaza admiterea pe baza de test:  
 
 - înscrierea candidatilor                                1 – 6 septembr ie 
  
 - testul grila                                                         8 septembr ie 
 
 Candidatii admisi la mai multe universitati vor depune optiunea lor de a urma 
cursurile facultatii / specializarii din cadrul Universitatii Tehnice „Gh.Asachi” , în 
regim subventionat de stat, prin prezentarea actelor de studii în original pâna la data 
de 20 septembr ie 2003. Cei care nu si-au precizat optiunea pâna la aceasta data vor fi 
declarati respinsi la concursul de admitere pe locurile subventionate de stat si 
înlocuiti cu urmatorii candidati care îndeplinesc cerintele respective de admitere.  
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III .  ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR  

14. Inscrierea candidatilor se face la fiecare facultate, în locurile amenajate special în 
acest scop. Pentru înscrierea la concursul de admitere candidatii vor completa o 
cerere de înscriere la care anexeaza:  

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta; 
- certificatul de nastere, în copie legalizata:  
- adeverinta medicala tip;  
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care 
urmeaza o a doua speciali zare);  
- diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si diploma de 
absolvire, în or iginal sau copie legalizata, pentru cei care doresc sa urmeze o a 
doua specializare;  
- 3 fotografii tip buletin de identitate; 
- alte documente stabil ite de facultate. 
 
15. Întrucât candidatii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la 
doua sau mai multe specializari, dosarul cu actele în original se depune la prima 
optiune. Înscrierea pentru celelalte specializari se face pe baza documentelor 
prezentate în copie legalizata, la care se adauga o adeverinta care atesta înscrierea cu 
actele de studii în original la o alta specializare.  

16. Candidatii  care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2003 
pot prezenta la înscriere în locul diplomei de bacalaureat o adeverinta eliberata de 
liceu în care se mentioneaza atât media generala cât si notele obtinute la probele 
sustinute La cerere, liceele vor elibera absolventilor si foaia matricola.  

17. Candidatii cu diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta care nu 
îndeplinesc criterii le de stabili re a mediei de admitere (absenta notelor la disciplinele 
prevazute la examenul de bacalaureat, a mediei scolaritatii din timpul l iceului etc), nu 
pot fi înscrisi la facultatile care iau în considerare aceste repere. Ei urmeaza sa se 
orienteze spre alte specializari (facultati).  

18. În cererea de înscriere candidatii vor mentiona optiunile lor (forma de 
învatamânt-zi, seral- specializarea, limba în care doresc sustinerea probelor de 
concurs, disciplinele de concurs (daca este cazul).  

19. Comisia de admitere pe facultate verifica zilnic dosarele candidatilor înscrisi si 
confirma, sub semnatura, legalitatea înscrierii. Daca se constata nereguli, candidatii 
se convoaca de urgenta la comisie (decanat) pentru clarificari.  

20. Dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la scolarizare, se restituie 
acestora, la cerere, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, potrivit 
calendarului stabilit de facultate.  
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21. La înscriere, candidatilor li se percepe o taxa de înscriere în cuantumul stabilit de 
fiecare facultate, care va include si activitatile aferente analizarii contestatii lor depuse 
în termen legal. Valoarea taxei de înscriere va fi anuntata, prin afisare, o data cu 
programul de înscriere. Sunt scutiti de plata taxei de înscriere: 

- copii i personalului didactic; 

- copii i orfani de ambii parinti;  

- candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;  

- copii i angajatilor din cadrul Universitatii Tehnice.  

Scutirea de plata taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare 
prezentate de candidati.  

 
IV. REZULT ATELE   FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE  

22. Universitatea Tehnica „ Gh.Asachi” scoate la concurs locuri finantate de la 
bugetul de stat si locuri de studiu cu taxa. Numarul locurilor de studiu cu taxa se 
anunta o data cu numarul locurilor far taxa. Cuantumul taxei de studiu, stabil it în 
functie de costurile scolarizarii, se anunta candidatilor cu cel putin 15 zile înainte de 
începerea admiterii. Statutul de student cu taxa se pastreaza, de regula, pe întreaga 
durata de scolarizare. Cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu se anunta cu cel 
putin 15 zile îainte de începerea anului universitar. Statutul de student fara taxa se 
pastreaza, potrivit legii, pentru o durata de scolarizare egala cu durata normala a 
studiil or la specializarea respectiva.  

23. Admiterea în învatamântul superior se face strict în ordinea descrescatoare a 
mediil or generale (sau a numarului de puncte) obtinute de candidati, în limita 
numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul. Nu se fac suplimentari de 
locuri subventionate de la bugetul de stat. Departajarea candidatilor care au obtinut 
media generala egala, se face tinând seama de criterii ce vor fi anuntate de fiecare 
facultate organizatoare a concursului.  

24. Media minima de admitere nu poate fi mai mica decât 5 (cinci) sau decât un 
numar de puncte considerat echivalent cu aceasta, atât pentru învatamântul fara taxa 
cât si pentru cel cu taxa. Mediil e generale obtinute de candidati la admitere sunt 
valabile pentru stabili rea ordinii de clasificare în primul rând la facultatea, 
specializarea la care au candidat. Locurile ramase libere se ocupa prin redistribuirea 
candidatilor „ respinsi” , dar care satisfac cerinta minima de admitere, considerând 
lista în ordinea strict descrescatoare a medii lor. Redistribuirea se face: 

- în cadrul facultatii (între specializari sau de la forma lunga de învatamânt la forma 
scurta de învatamânt)  

- în cadrul universitatii între facultati.  
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În acest scop, dupa afisarea rezultatelor admiterii, candidatii aflati sub „ linia de 
admitere” vor depune la facultatea la care au candidat, cererea de redistribuire, cu 
optiunile în ordinea preferintelor. Comisia de admitere pe universitate centralizeaza 
solicitarile si efectueaza redistribuirile între facultati, în ordinea strict descrescatoare 
a mediil or obtinute de candidati si în functie de optiunea exprimata.  
Candidatii cu medii mai mari decât 5 (cinci) care nu au ocupat locurile finantate de la 
buget, pot opta pentru locurile cu taxa din cadrul universitatii, cu conditia sa 
îndeplineasca criteriil e de admitere la facultatea / specializarea pentru care opteaza.  

25. Rezultatele admiterii, verificate si aprobate de Comisia de admitere, se aduc la 
cunostinta celor interesati, prin afisare, specificându-se ora si data afisarii.  

 
V. DEPUNEREA SI REZOLVAREA CONTESTATII LOR  

26. Eventualele contestatii se depun în maxim 48 de ore de la data si ora afisarii 
rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul solutionarii contestatii lor se comunica în 
cel mult 3 zile dupa încheierea termenului de depunere a acestora.  

27. În baza autonomiei universitare, Ministerul Educatiei si Cercetarii nu intervine în 
solutionarea contestatii lor decât daca au fost încalcate criteriil e generale de 
organizare si desfasurare a concursului de admitere.  

 
VI . ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR  

28. Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut în unul din ultimii 
doi ani de studii distinctii la olimpiadele internationale, au dreptul de a se înscrie în 
învatamântul universitar fara sustinerea admiterii.  

29. Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut în unul din ultimii 
doi ani de studii premii la olimpiade scolare, la concursuri artistice sau sportive de 
nivel national sau pe grupe de tari pot fi admisi fara sustinerea  admiterii, în cadrul 
numarului de locuri alocate de catre MEC în urmatoarele conditii:  
La specializari corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi, absolventii de 
liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut:  
a) premiil e I, II, III la concursurile scolare la nivel national sau pe grupe de tari, 
recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii, în cel putin unul din ultimii doi ani 
de studiu. 

  
b) premiile I, II , III la olimpiadele scolare la nivel national sau pe grupe de tari, la 
disciplinele care se studiaza în clasele IX, X.  

30. Facultatile vor afisa, pe baza listelor de concursuri nationale si internationale 
aprobate prin ordin al ministrului, concursurile nationale si internationale, relevante 
pentru specializarile din facultate, în vederea admiterii fara concurs a candidatilor. 
Absolventii de liceu care se înscriu în categorii le de performante  amintite mai sus 
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(pct. 31, 32), se vor adresa cu cereri scrise conducerii universitatii, care va decide 
asupra solicitarilor acestora.  

31. Olimpicii cu performante recunoscute în concursurile internationale, care fac 
parte din categorii le mentionate la punctul 31 din prezenta metodologie, pot urma 
doua specializari din aceeasi facultate sau din facultati ori institutii diferite, fara taxe 
de scolarizare.  

32. Lista olimpiadelor si concursurilor, precum si listele nominale cu candidatii 
prevazuti la art.31 si 32 se transmit de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii 
universitatilor.  

VII . DISPOZITII FINALE  

33. Candidatii declarati admisi în baza rezultatelor concursului de admitere, sunt 
înmatriculati în anul I de studii pentru anul universitar 2003/2004, prin decizia 
Rectorului universitatii.  

34. La înmatriculare, candidatii declarati admisi, semneaza un contract de studii cu 
conducerea facultatii prin care îsi asuma îndeplinirea tuturor obligatiil or prevazute de 
planurile de învatamânt.  

35. Universitatea nu are nici o obligatie fata de studenti referitoare la cazare, masa, 
oferte de locuri de munca etc. Cazarea si atribuirea burselor ori a ajutoarelor 
materiale se fac potrivit reglementarilor în vigoare.  
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METODOLOGIA  CONCURSULUI   DE  ADMITERE  
 LA  MASTERAT / STUDII   APROFUNDATE / STUDII ACADEMICE 

POSTUNIVERSITARE  
septembrie 2003 

   
 Invatamantul postuniversitar de studii aprofundate, masterat si studii academice 
postuniversitare asigura specializarea in domeniu sau extinderea si perfectionarea 
pregatiriii atestate prin diploma de absolvire. Invatamantul postuniversitar se 
organizeaza in institutii de invatamant superior si in scoli de studii postuniversitare 
acreditate in acest sens.  

1. Admiterea la studii postuniversitare se face prin concurs, iar reteaua si numarul de 
locuri sunt aprobate de:  
           a) Senatul universitar pentru locurile acoperite prin taxe sau subventionate din 
alte surse decat de la bugetul de stat;  
           b) Ministerul Educatiei Nationale pentru locurile subventionate de la bugetul 
de stat.  
2. Concursul de admitere la studii aprofundate / masterat se organizeaza dupa 
urmatorul program:  

- înscrierea candidatilor                            17  - 24   septembr ie  
- pr ima proba de concurs                                  25  septembr ie  
- a doua proba de concurs                                 26  septembr ie 
Înscrierea candidatilor se face la decanatele facultatilor organizatoare.  
Concursul de admitere la studii academice postuniversitare se organizeaza in zilele de 
22 si 23 septembrie 2003, cu inscrierea candidatilor in perioada 15 - 20 septembrie 
2003 la decanatele facultatilor organizatoare.  
Nu se programeaza doua probe de concurs in aceeasi zi pentru acelasi candidat. La 
înscriere, candidatii achita taxa de înscriere fixata de facultatile organizatoare.  

3. La concursul de admitere pentru studii aprofundate / masterat se pot înscrie 
absolventii cu diploma de inginer sau echivalenta cu aceasta, atat din Universitatea 
Tehnica Iasi cât si din alte institutii de invatamânt superior, inclusiv din cele care nu 
organizeaza ciclul de studii aprofundate / masterat, cu precizarile:  
       - la studii aprofundate se pot inscrie numai candidati de la specializarea / profilul 
absolvit sau inrudite, indiferent de anul in care candidatul a obtinut diploma de 
absolvire.  
       - la concursul de admitere pentru masterat si studii academice postuniversitare se 
pot inscrie absolventi cu diploma de inginer sau echivalenta acesteia, indiferent de 
profilul / specializarea si anul in care candidatul a obtinut diploma.  

4. Pentru inscrierea la concursul de admitere in invatamantul postuniversitar sunt 
necesare urmatoarele acte:  
       a) cerere de inscriere;  
       b) diploma de bacalaureat si diploma de inginer (sau echivalenta acesteia), 
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ambele in original;  
       c) certificat de nastere - copie legalizata;  
       d) trei fotografii tip buletin de identitate;  
Orice alte informatii in legatura cu admiterea in invatamantul postuniversitar se pot 
obtine la secretariatele facultatilor la care candidatul doreste sa sustina concursul.  

5. Concursul de admitere in invatamântul postuniversitar consta in sustinerea a doua 
probe din discipline de specialitate.  Se recomanda ca o proba sa fie comuna pentru 
toate specializarile. din facultate. Facultatile pot decide, de asemenea, admiterea 
candidatilor pe baza de concurs de dosre, caz în care pot fi luate în considerare media 
la examenul de absolvire si media generala de absolvire a studii lor.  

6. Stabili rea subiectelor pentru probele de concurs, desfasurarea, verificarea si 
notarea probelor se face potrivit metodologiei elaborate pentru admiterea in 
invatamantul superior de lunga (scurta) durata.  

7. Rezultatele concursului de admitere verificate si aprobate de comisia de admitere 
pe universitate, se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare.  

8. In invatamantul postuniversitar subventionat de la bugetul de stat nu este admisa 
depasirea numarului de locuri aprobat.  
In eventualitatea existentei mai multor candidati cu medii egale pentru ocuparea 
ultimului loc scos la concurs, se apeleaza la criterii de departajare dupa cum urmeaza:  
     - media generala la examenului de absolvire;  
     - media multianuala din timpul anilor de studii in facultate;  
     - nota obtinuta la prima proba de concurs, etc.  
La studiil e academice postuniversitare scolarizarea in anul universitar 2003 / 2004 se 
face numai in regim cu taxa. Taxa este stabilit a de senatul universitatii.  

9. Candidatii declarati admisi sunt inmatriculati in ciclul de invatamant 
postuniversitar in baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2003 / 2004 
prin decizia rectorului universitatii. Actele candidatilor respinsi se restituie acestora la 
cerere.  

10. Eventualele contestatii se depun in termen de 24 de ore de la ora afisarii 
rezultatelor. Rezolvarea contestatiil or se anunta in cel mult 3 zile dupa incheierea 
termenului de depunere a cererii. Concursul este valabil numai pentru specializarile 
din anul de invatamant 2003/2004.  

11. In ciclul de studii aprofundate / masterat si la studiil e academice postuniversitare 
se aplica sistemul de credite transferabile. In spiritul regulil or acestui sistem, se vor 
prevedea credite suplimentare pentru cursantii care provin de la alte specializari sau 
profiluri.  

 


