
 
 
 
 

REGULAMENT 
PRIVIND REDISTRIBUIREA LOCURILOR FINAN�ATE DE 

LA BUGETUL DE STAT  
LA UNIVERSITATEA DE ARTĂ TEATRALĂ DIN  

TÂRGU-MURE� 
 

 
 
În temeiul Legii învăţământului nr.224 din 11 iulie 2005, republicată,  
În conformitate cu Carta Universităţii de Artă Teatrală din Târgu-Mureş,  
 
Senatul universităţii, întrunit în data de 24 septembrie 2008, în conformitate cu prevederile 
legale, a hotărât: 
 
Art. 1. 

(1) La începutul fiecărui an universitar se evaluează locurile finan/ate de la bugetul de stat 
rămase disponibile, pentru a fi ocupate de studen/ii înscri/i cu taxă, la propunerea 
/efilor de catedră.  
 

(2) La începutul fiecărui an universitar, locurile finan/ate de la bugetul de stat se 
redistribuie în ordinea descrescătoare a mediilor la încheierea anului universitar 
anterior, după sesiunea de restan/e. 
 

(3) În procedura de redistribuire intră /i locurile rămase disponibile în urma retragerilor de 
la studii, exmatriculărilor sau neîndeplinirea criteriilor /i standardelor de performan/ă 
prevăzute.  
 

(4) Nu intră în procedura de redistribuire locurile ocupate de studen/ii care în anul 
universitar precedent au beneficiat de bursă socială, în măsura în care  studentul 
respectiv îndepline/te condi/iile minimale stabilite de regulamentul privind activitatea 
profesională a studen/ilor, pentru a promova anul de studiu pe baza sistemului de 
credite transferabile. 

 
Art. 2. 

(1) Studen/ii care urmează o a doua specializare la acela/i nivel de studiu, pot urma 
studiile astfel: 
- dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va 
fi în regim cu taxă; 
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învăţământul de stat, cea de a 



 
doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma rezultatelor ob/inute la 
studii. 

 
(2) În cazul în care nu există suficien/i studen/i integrali/ti pentru a ocupa locurile 

bugetate, locurile rămase vacante vor fi ocupate de studen/ii neintegrali/ti, în ordinea 
mediilor ponderate. În acest caz, media ponderată se va calcula, luând în calcul nota 0 
(zero) pentru fiecare examen nepromovat la o disciplină înscrisă în planul de 
învă/ământ. 

 
(3) În anul I locurile bugetate se ocupă exclusiv pe baza rezultatelor ob/inute la concursul 

de admitere. 
 

(4) Locurile bugetate se redistribuie la propunerea /efilor de catedră /i se supune 
aprobării Colegiului Senatului, la nivelul grupei, specializării, anului de studiu, liniei de 
studiu  în care s-a eliberat locul. 

 
(5) În cazul în care pentru ultimul loc bugetat ce intră în procedura de redistribuire sunt 

eligibili mai mul/i studen/i cu aceea/i medie, se va proceda la departajarea acestora 
pe baza următoarelor criterii subsidiare, în această ordine de preferin/ă: 
- media ob/inută la examenul cu cele mai multe credite din anul anterior 
- media la concursul de admitere 

 
 
Art. 3. 
Studen/ii veni/i prin transfer de la alte institu/ii de învă/ământ superior sau alte sec/ii î/i 
păstrează în primul an statutul cu care au venit, urmând a participa la redistribuire după un an 
de transfer. 
 
Art. 4.  
Clasificarea anuală a studen/ilor pe locuri bugetate se finalizează înainte de expirarea 
termenului pentru plata primei tran/e din taxa de /colarizare. 
 
Art. 5. Prezentul regulament intră în vigoare pentru studen/ii înmarticula/i în anul I, 
începând cu anul universitar 2008/2009. 
 
 
 
 
 

    Pre/edintele Senatului, 
Conf.univ.dr. Gáspárik Attila 
                  Rector 

 
 
 



 
 


