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       În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 

200, 205, 277 şi art. 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind 

învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul 

de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, 

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor 

care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul 

preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, 

cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 

681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În conformitate cu O.M.E.N. nr. 6102/ 15 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-

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

de doctorat pentru anul 2017-2018, 

 

 

Senatul Universităţii de Arte Târgu-Mureş 

adoptă următoarea metodologie pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere în anul universitar 2017/2018 

 

 

I. Organizarea admiterii 

 

 

Art. 1  

Admiterea la Universitatea de Arte, pentru fiecare ciclu de studiu se organizează pe baza 

prezentei metodologii stabilite de Senatul universităţii. 

 

Art. 2 

Admiterea în Universitatea de Arte se organizează astfel: 

 pe locuri finanțate de la buget (fără taxă), defalcate pe domenii de studiu şi 

specializări; 

 pe locuri cu taxă în învăţământul de zi, defalcate pe domenii de studiu, şi 

specializări. 

Locurile finanţate de la buget de studii sunt stabilite prin ordinul ministrului pe baza cifrelor 

de şcolarizare aprobate prin hotărâre de guvern. Locurile în regim de taxă sunt propuse de 

Senatul universităţii în funcţie de capacitatea de şcolarizare de care dispune şi sunt aprobate 

de Ministerul Educaţiei Naţionale și cercetării Științifice. 

 

     (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe 

domeniile de licenţă TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, MUZICĂ, ARTE 

VIZUALE, CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA, la specializările/programele de studii 

autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul Universității de Arte din 

Târgu-Mureș, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 



 (2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează în domeniul 

de studii universitare de master TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI şi 

MUZICĂ la programele de studii legal înfiinţate în cadrul Universității de Arte, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.     
 

 (3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe bază de 

competiţie, în şcoala doctorală acreditată, în domeniul de studii universitare de 

doctorat Teatru și artele spectacolului, în conformitate cu prevederile Codului studiilor 

universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, şi ale 

legislaţiei în vigoare, respective pe baza Redulamentului de organizare și desfășurare a 

studiilor universitare de doctorat al Universității de Arte din Târgu-Mureș. 

 

Art. 3 

Perioada admiterii: 

(1)  Admiterea la studii universitare de licenţă se va organiza în una sau două sesiuni: 

 

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ : 

Sesiunea iulie: 

Înscrieri: 17- 22  iulie 2017 

Examene:  24 – 29 iulie 2017 

Afișarea rezultatelor: până în 3 august 2017. 

 

Sesiunea septembrie: 

Înscrieri: 11-16 septembrie 2017; 

Examene: 18-22 septembrie 2017; 

Afișarea rezultatelor: 25 septembrie 2017. 

 

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ : 

Sesiunea iulie: 

Înscrieri: 17- 22  iulie 2017 

Examene:  24 – 29 iulie 2017 

Afișarea rezultatelor: până în 3 august 2017. 

 

Sesiunea septembrie: 

Înscrieri: 11-16 septembrie 2017; 

Examene: 18-22 septembrie 2017; 

Afișarea rezultatelor: 25 septembrie 2017. 

 

(2) Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se va organiza în una sau două  

sesiuni,  

 

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ : 

Sesiunea iulie: 

Înscrieri: 17- 22  iulie 2017 

Examene:  24 – 29 iulie 2017 

Afișarea rezultatelor: până în 3 august 2017. 

 

Sesiunea septembrie: 

Înscrieri: 11-16 septembrie 2017; 

Examene: 18-22 septembrie 2017; 



Afișarea rezultatelor: 25 septembrie 2017. 

 

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ : 

Sesiunea iulie: 

Înscrieri: 17- 22  iulie 2017 

Examene:  24 – 29 iulie 2017 

Afișarea rezultatelor: până în 3 august 2017. 

 

Sesiunea septembrie: 

Înscrieri: 11-16 septembrie 2017; 

Examene: 18-22 septembrie 2017; 

Afișarea rezultatelor: 25 septembrie 2017. 

 

(3) Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat, pentru domeniul teatru, se face 

prin concurs organizat într-o singură sesiune: 

 

Înscrieri: 19-23 septembrie 2017 ; 

Examene: 25 septembrie 2017; 

Afișarea rezultatelor: 25 septembrie 2017. 

 

(4) Pentru toate specializările, a doua sesiune de admitere se organizează numai pentru 

locurile rămase libere în urma primei sesiuni. 

 

Art. 4 

    Admiterea la studii universitare de licenţă poate să fie susţinută în limba română sau în 

limba maghiară (la programele de studii care funcţionează în limba maghiară). 

 

Art. 5 

Comisiile de admitere sunt numite prin decizia rectorului, la propunerea directorilor de 

departamente și cu aprobarea Consiliilor Facultăților.  

 
 

II. Candidaţii la admitere 

Art. 6 

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

diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. 

 

(2)   La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, pot candida absolvenţii ciclului 

de studii universitare de licenţă, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare și absolvenţii de studii universitare de lungă durată, care au finalizat studiile cu 

examen de licență conform Legii învățământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe 

scrise şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Bibliografia se 

anunță prin criteriile de admitere stabilite. 

 

(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform 

Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu 

diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 

288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate 

în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei 



Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de master. Studiile universitare de doctorat se 

organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă atât pe locuri în 

regim de finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, cât şi pe locuri în 

regim cu taxă sau alte surse legal constituite.    Înscrierea la concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care 

a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii 

universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS). 

 

(4) Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii 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 recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în țările de 

domiciliu de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naţionale. 

 

ACTE NECESARE pentru depunerea dosarului de recunoaștere a studiilor effectuate în 

străinătate: 

Pentru studii de licență: 

1. Cerere: 

o documentul tipizat poate fi descărcat de la 

adresa https://new.cnred.edu.ro/cnred/doc/formular/11a_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-

admitere-licenta_2017.doc 

2. Actul de identitate în copie şi dovada schimbării numelui dacă este cazul; 

3. Diploma de studii liceale - copie şi traducere legalizată, cu excepţia actelor de studii în limbile engleză, 

franceză, spaniolă şi italiană; 

4. Foile matricole pentru toţi anii de liceu - copii şi traduceri legalizate, cu excepţia actelor de studii în limbile 

engleză, franceză, spaniolă şi italiană; 

5. Alte documente (de exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din 

Spania, Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia, 

adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia, Scholastic 

Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., Exames Nacionais do Ensino Secundario din Portugalia, etc.) - 

copie şi traducere legalizată, cu excepţia actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană; 

6. Dovada plăţii sumei aferente: 

 pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa 

cum este trecut în actul de studii; 

Pentru studii de masterat și doctorat: 

1. Cerere: 

o documentul tipizat poate fi descărcat de la 

adresa https://new.cnred.edu.ro/cnred/doc/formular/11b_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-master-

doctorat-DPPD_2017.doc 

2. Actul de identitate în copie şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie și traducere legalizată; 

3. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere: 

o Copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană; 

o Copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine 

javascript:;
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4. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar 

- în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă: 

o Copie, dacă actul de studii este în limba română / engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană; 

o Copie şi traducere autorizată în limba română pentru celelalte limbi străine. 

5. Alte documente relevante, dacă este cazul: Exemplu, Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul 

Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008. 

6. Pentru exercitarea unei profesii reglementate: exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, 

descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor 

postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere 

autorizată pentru celelalte limbi străine. 

7. Copie simplă după dovada plăţii sumei aferente: 

 pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa 

cum este trecut în actul de studii; 

Suma percepută pentru recunoașterea actelor de studii este de 100 RON și se achită la sediul 

Universității.  

Termenul de depunere a dosarelor de candidatură pentru candidați internaționali - pentru 

admiterea din sesiunea iulie 2017: 19 iunie 2017, ora 15.00, la sediul Universității de Arte 

(Târgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6).  

După obținerea documentului de echivalare a studiilor, candidații se pot înscrie la admitere.  

 

(6) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii 

străini au obligaţia să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de 

școlarizare în România a cetățenilor străini din statele terțe sau a românilor de pretutindeni 

după caz.  

 

(7) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba maghiară, 

candidații au obligaţia să facă dovada cunoașterii limbii maghiare, conform metodologiei 

aprobate de Universitate. 

 

 

Art. 7 

(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 

concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis 

poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur 

program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai 

multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget de studii prin 

depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, după 

caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze. Candidatul trebuie să declare în scris 

până la data de 3 august 2017 dacă ocupă sau nu locul pentru care a fost admis.  

 

(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de 

către studenţi. 

 

(3) Studenţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, 

premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale, beneficiază de dreptul de a fi admişi. 

 



(4) Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe 

locuri finanţate de la bugetul de stat, care decid să facă şi o a doua specializare, beneficiază de 

subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu scăzând, din durata de 

studiu a noii specializări, anii de studiu cu finanţare de la buget la specializarea iniţială. 

Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor exmatriculaţi, inclusiv celor care s-au retras de la 

studiu. Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua 

specializare poate fi urmată pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în urma reuşitei de la 

admitere pe loc bugetat. 

 

 

 III. Înscrierea candidaților 

 

Art. 8 

(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor completa o cerere de înscriere 

în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. În 

cererea de înscriere candidaţii vor menţiona opţiunea pentru secţia,  specializarea şi regimul 

de finanţare la care se şcolarizează la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş. La cererea de 

înscriere se anexează următoarele acte:  

 

- Pentru studii universitare de licență : 
1. fișade înscriere tipizată (la secretariatul universității);  

2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; Candidaţii care au promovat examenul 

de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa 

eliberată de liceu din care să rezulte media generală;  

3. certificatul de naştere, original și copie;  

4. adeverinţă medicală tip;  

5. trei fotografii tip buletin de identitate;  

6. adeverință din care să rezulte calitatea de student şi diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie 

legalizată (originalul ramânând la prima facultate), respectiv diploma de licenţă sau diploma de absolvire a unei 

facultăţi sau a unei forme scurte de învăţământ în original, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a 

doua specializare;  

7. adeverinţă de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (în cazul în care prima 

specializare pentru care a optat candidatul se află în cadrul altei instituţii de învăţământ superior);  

8. fişa cu repertoriul de concurs (actorie, păpuși-marionete);  

9. certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;  

10. buletinul sau cartea de identitate – original și copie;  

11. alte acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de 

admitere (copiii personalului didactic, candidaţii orfani, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament 

familial, copiii eroilor martiri ai revoluţiei);  

12. chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 

13. un dosar plic. 

 

- Pentru studii universitare de masterat: 
1. cerere de înscriere tipizată (la secretariatul universității);  

2. diploma de licenţă în original; 

3. diploma de bacalaureat – copie; 

4. certificatul de naştere – original și copie; 

5. certificatul de căsătorie în copie (dacă e cazul); 

6. adeverintă medicală tip; 

7. trei fotografii tip buletin de identitate; 

8. buletinul sau cartea de identitate – original și copie; 

9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere; 

10. dosar profesional cu materiale specific; 

11. dosar plic. 

 

- Pentru studii universitare de doctorat: 

1. cerere de înscriere tipizată (la secretariatul universității);  



2. curriculum vitae; 

3. lista de publicaţii şi de creaţie artistică; 

4. certificatul de naştere – original și copie; 

5. certificatul de căsătorie în copie (dacă e cazul); 

6. diploma de bacalaureat  - original și copie; 

7. diploma de licenţă şi foaia matricolă - original și copie; 

8. buletinul sau cartea de identitate – original și copie;  

9. adeverință medicală; 

10. referat cu tema tezei de doctorat; 

11. trei fotografii tip buletin de identitate; 

12. diploma de master şi foaie matricolă  - original și copie*; 

13. certificat de competenţă lingvistică**; 

14. un dosar plic. 

 

   *dacă e cazul. 

**dacă e cazul - Competenţa lingvistică poate fi atestată şi printr-un certificat de competenţă 

lingvistică, obţinut în ultimii doi ani de candidat, cu recunoaştere internaţională, sau prin 

absolvirea unui program de studiu de limbi străine. 

 Se recunosc următoarele tipuri de certificate: 

Engleză: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (590-667 p. la testul scris, 230-300 p. la 

testul electronic; IELTS Academic (nivelul 7); Franceză: DALF, DHEF, DELF, TCF (nivelul 

400 p.), TCI (nivelul 800 p.), CCIP; Germană: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, 

ECL (Stufe C und D); Italiană: CELI (nivelul 3, 4, 5), CILS (nivelele 3, 4); Spaniolă: DELE 

(nivelul DSLE), CBEN, CSEN. 
 

(2) Pentru respectarea prevederilor în vigoare, privind regimul de studii în România, toţi 

candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele 

de naştere, iar în paranteză numele după căsătorie, prezentând în acest sens copie legalizată 

după certificatul de căsătorie. 
 

Art. 9 

(1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 sau în 

sesiunea august-septembrie 2017, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare 

examenului de bacalaureat în anul 2017, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată 

de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de 

liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. 

(2) Prin excepţie de la alin. (1) pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat 

în sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului scris al acestora, 

instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al 

învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor 

obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată 

de către instituţia de învăţământ. 

(3) În vederea înmatricularii, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să 

depună până la data de 30 octombrie 2017,  după caz, diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie 

sau adeverința în original la secretariatul facultăţii. 

(4) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei, în original, din 

vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, 

duce la pierderea locului finanţat de la buget. 

(5) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, instituţiile de învăţământ superior vor colecta 

datele cuprinse în anexa nr. 1 din Ordinul nr. 3313/23 februarie 2012. 

(6) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de 



depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu 

originalul, de către persoana/persoanele care preiau dosarele de concurs. 

 

Art. 10 

Universitatea de Arte are obligaţia sa restituie în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii și 

necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care 

renunţă la locul obţinut prin admitere. 

 

Art. 11 

(1) Taxa de înscriere la concursul de admitere : 

- Studii universitare de licență : 100 lei pentru etapa I şi 100 lei pentru etapa a II-a, la 

specializarea artele spectacolului, pedagogie muzicală, scenografie - eveniment artistic, 

comunicare audiovizuală - multimedia şi 100 lei pentru specializarea teatrologie 

(Jurnalism teatral).  

- Studii universitare de masterat, toate programele de studiu: 100 lei pentru etapa I și 

100 lei pentru etapa a II-a;  

- Studii de doctorat: 200 lei, Taxa pentru examenul de competență lingvistică : 50 lei. 

(2) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate 

şi ai propriilor angajaţi, candidaţii orfani, cei proveniţi de la casele de copii sau din 

plasament familial, copiii eroilor martiri ai revoluţiei, pe baza documentelor prezentate 

în acest sens.  

 

Art. 12 

Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior particulare, cu specializări acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu, care au fost declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la 

bugetul de stat, în urma admiterii la aceeaşi specializare, aceeaşi direcţie de studiu din cadrul 

Universităţii de Arte din Târgu-Mureş, pot beneficia de recunoaşterea studiilor efectuate. 

Senatul universităţii stabileşte modalitatea de recunoaştere a examenelor promovate la alte 

instituţii. 

 

IV. Rezultatele admiterii 

 

Art. 13 

    (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică 

decât 5 (cinci), la studii de masterat nu poate fi mai mică decât 6 (șase), iar la studii de 

doctorat nu poate fi mai mică decât 7 (șapte). 

    (2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a 

notelor obţinute la probele examenului de admitere. 

    (3) La calculul mediei generale de admitere pot fi luate în considerare notele de la probele 

de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenţă. 

    (4) Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile 

pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la U.A.T., linia de învăţământ, specializarea şi 

direcţia de studiu la care aceştia au candidat. 

    (5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea 

locurilor finanţate de la buget, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare 

domeniu. 

    (6) Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc se vor aplica criterii de  

departajare stabilite distinct pentru fiecare specializare şi direcţie de studiu.  

    (7) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, Universitatea de Arte va colecta 

datele cuprinse în anexa nr. 2 al Ordinului nr.3313/23 februarie 2012. 



    (8) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin 

decizie a rectorului. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol 

sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de 

studii la care au fost admişi. 

    (9) În cazul studiilor universitare de doctorat, validarea rezultatelor admiterii la studiile 

universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru 

Studii Universitare de Doctorat (CSUD). 

 

Art. 14 

Pentru fiecare sesiune de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se 

stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de 

la buget, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcute pe baza criteriilor de admitere şi la 

solicitarea scrisă a candidaţilor. A doua sesiune de admitere se organizează numai pentru 

locurile rămase libere în urma primei sesiuni. 

 

Art. 15 

(1) Cuantumul taxei pentru locurile de studiu cu taxă este stabilit prin regulamentul 

privind perceperea taxelor și tarifelor la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș. 

 

(2) Locurile bugetare se redistribuie anual în conformitate cu Regulamentul de 

redistribuire a locurilor finanțate de la bugetul de stat, aprobat în ședința Senatului din 

data de 24 septembrie 2008. 

 

Art. 16 

(1) Rezultatele admiterii, verificate şi aprobate de Comisia de admitere, se aduc la 

cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, specificându-se ora şi data afişării. 

(2) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, 

generându-se cel puţin două tipuri de liste: 

    a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; 

    b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor 

care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

(3) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

    a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului 

de locuri repartizate, dacă este cazul; 

    b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de 

locuri repartizate, dacă este cazul; 

    c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 

 

 

Art. 17 

În baza autonomiei universitare, Comisia de admitere este singura în măsură să decidă asupra 

temeiniciei contestaţiilor, care se depun în maximum 48 ore, începând cu ora şi data afişării 

rezultatelor sesiunii de admitere. La probele practice şi orale nu se admit contestaţii. 
 

Art. 18 

Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să se înscrie în anul I şi să încheie un 

contract de studiu cu Universitatea de Arte  până la data de 9 octombrie 2017. 

 

Art. 19 

Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul universităţii în cadrul 

aceluiaşi ciclu de studii universitare, potrivit hotărârii Senatului U.A.T. 



 

 

 

Art. 20 

Prezenta metodologie s-a aprobat în şedinţa Senatului din data de 22 martie 2017, dată la care 

intră în vigoare. 

 

Anexa nr.1- Cifre de școlarizare și criterii de admitere pentru anul universitar 2017/2018. 

 

 

            Rector, 

        Prof.univ.dr. Sorin Crișan 

  

 

     AVIZ JURIDIC, 

      Annamária Marincaș 



ANEXA NR.1  

LA METODOLOGIA privind criteriilegenerale de organizare si desfăşurare a admiterii în ciclul de studii 

universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 

 - cifre de școlarizare 

- acte necesare pentru înscriere 

- criterii de selecție 

 


