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CAPITOLUL I  

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Scopul prezentei proceduri este de a descrie modul de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă și masterat în cadrul 

Universităţii ”Tibiscus” din Timișoara pentru anul universitar 2020-2021. 

 

Art. 2. Cadrul legislativ 

 

1.    Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2.    Legea nr.288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3.    O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

4.   Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6102 din 15 

decembrie 2016, actualizat prin OMENC nr., 5618/20.12.2019, și 5664/30.12.2019, 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de 

studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2020-

2021. 

5. Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor cu 

domiciliul în străinătate, în învăţământul din România; 

6. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6000 din 15 

octombrie 2012  cu modificările și completările ulterioare., privind aprobarea 

Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state 

terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România; 

7. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3359MD din 11 martie 2013 privind 

modificarea Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini 

din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România. 

 

 

CAPITOLUL II  

CONDIȚIILE ȘI CONȚINUTUL PROCEDURII DE ÎNSCRIERE 

 

Art. 3 - (1) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea 

de candidaţi la admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student, 
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se dobândeşte pe baza procedurilor de selecţie, departajare, respectiv înmatriculare 

specificate în Metodologiile de admitere ale fiecărei facultăți, în limita numărului de 

locuri disponibile pentru fiecare specializare şi formă de învăţământ. 

      (2) Completarea şi semnarea Cererii de înscriere la concursul de admitere 

echivalează cu recunoaşterea, de către candidaţi, a faptului că au cunoştinţă despre 

prevederile Regulamentului de admitere, Metodologiilor de admitere pe facultăți 

/procedura prezentă şi se obligă să le respecte. Orice contestaţie ulterioară nu se 

poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale specifice 

reglementărilor legale. 

  

SECŢIUNEA 1 

Înscrierea candidaţilor 

 

Art.4 

La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de 

liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta recunoscută de 

direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării .  

 

Art.5  

 Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2020 se 

va realiza de către personalul didactic şi studenţii facultăţilor desemnaţi să sprijine 

admiterea, la sediul fiecărei facultăți, pe str. Lascăr Catargiu nr. 6. 

 

Art.6 

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

identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament. 

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de 

către o altă persoană pe bază de procură. 

 

Art.7- Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de 

înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în 

formularul respectiv. 

 

Art.8 – Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conțină următoarele acte: 

 Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau 

copie conform cu originalul care va rămâne la dosar, în cazul admiterii la 

studii, pe toată durata acestora; Studenţii care urmează în paralel două 

domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original 

pentru certificarea conformității cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste 
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calitatea de student la prima facultate. Candidaţii care au promovat  

examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – 

septembrie a anului în care are loc admiterea pot  prezenta la înscriere, în 

locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului în care se 

menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de 

valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; 

 Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original și în fotocopie 

pentru certificarea conformității; 

 Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea 

conformității; 

 Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru 

certificarea conformității; 

 Copie carte de identitate;  

 Adeverinţă medical în original; 

 Trei fotografii tip buletin de identitate; 

 cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au 

finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează: 

- Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în 

fotocopie pentru certificarea conformității, pentru cei care sunt deja absolvenţi 

de studii universitare; 

- Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în 

original și în fotocopie pentru certificarea conformității;  

- Certificatul de absolvire – în original și în fotocopie pentru certificarea 

conformității, pentru absolvenţii de colegiu;  

- Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de 

studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din 

Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 

universitar 2020/2021. 

 cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au 

parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se 

ataşează: 

- Foaia matricolă parţială, în original;   

- Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost 

întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor 

codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;      

- Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de 

studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din 



UNIVERSITATEA 

,,TIBISCUS" 

DIN 

TIMIŞOARA 

PROCEDURĂ 

PRIVIND ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 

LA PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ ȘI MASTER DIN UNIVERSITATEA 

„TIBISCUS” DIN TIMIȘOARA 

Ediţia I 

CARTA UNIVERSITĂŢII „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA Data: 10.02.2020 

 
ANEXA 40 

 

5 

 

Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 

universitar 2020/2021. 

 Dosar plic. 

 

 

Art.9 

(a) Secretarul facultății/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de 

admitere verifică dacă originalul și fotocopia documentului sunt identice, aplică 

ștampila cu inscripția ”conform cu originalul” pe fotocopie, își scrie numele și 

prenumele și semnează pentru conformitate; 

(b) După certificarea conformității, documentele originale se înapoiază candidatului 

iar în dosar rămân documentele certificate; 

(c) În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate ale documentelor, acestea sunt 

acceptate fără a fi necesară procedura de certificare prevăzută la Art.9, pct. a și b. 

 

Art.10  

 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele: 

1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română; 

2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare; 

3. acordul Ministerului Educaţiei și Cercetării privind înmatricularea studenţilor 

la programele de studii acreditate ale universităţii. 

 

Art.11 

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte 

informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 

 

Art.12 

(1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) 

precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet. 

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau 

pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de confirmare a locului la concursurile de 

admitere în învăţământul superior. 

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare 

prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Verificarea şi notarea probelor de concurs 

 

Art.13 
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La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara clasificarea candidaților se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, în limita numărului de 

locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a fiecărei specializări/program de 

studiu.  

 

Art.14 

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute 

la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără 

rotunjire. 

(2) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu 

poate fi mai mică de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. 

 

Art.15 

Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă: 

a) probele de concurs pentru fiecare program de studiu de licență; 

b) criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale 

obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu 

depăşească capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu. 

Pentru admiterea la studii universitare de licență, ca şi criterii de departajare, 

pot fi luate în considerare notele de la probele obligatorii de bacalaureat. 

 

Art. 16 

(1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe 

acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au 

depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, 

însoţită de documentele indicate la  

Art. 10, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform 

procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere 

va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. 

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior 

înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați 

ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează. 

 

SECŢIUNEA a 3-a  

Rezultatele concursului 

 

Art.17 

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.  
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Art.18 

(1) 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. 

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

a)  Lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este 

cazul; 

b)  Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 

 

Art.19 

Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de 

admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra 

aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor. 

 

Art.20 

(1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatele facultăţilor în 

termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în 

termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. 

Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive. 

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. 

(3)  La probele orale nu se admit contestaţii. 

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, 

rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 

 

Art.21 

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului 

sunt consideraţi eliminaţi din concurs.  

 

Art.22 

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin 

admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, 

până la data de 31.10. a anului în curs. După această dată, eliberarea dosarelor, la 

cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din 

Timişoara. 
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SECŢIUNEA a 4-a  

Înmatriculare  

 

Art.23 

Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le 

îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, 

stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii. 

1. absolvenții promoției anului în curs, înscriși la admitere pe baza adeverinţei 

de absolvire a liceului, să depună diploma de bacalaureat,  în original, la 

secretariatul facultăţii; 

2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Universității, să 

completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii. 

 

Art.24 

Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, și nesemnarea contractului de 

şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat 

admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat. 

 

Art.25 

După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi 

admişi şi înmatriculaţi. 

 

Art. 26 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face 

prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt 

înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de 

şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au 

fost admişi. 

 

CAPITOLUL III 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 

SECŢIUNEA 1   

Înscrierea candidaţilor 

 

Art.27 
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Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de 

licenţă sau într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe complementare în 

alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. 

 

Art.28 

(1) Pot candida la programe de studii universitare de master din cadrul Universităţii 

„Tibiscus” din Timişoara absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 

Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe scrise şi/sau orale 

pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi 

anunţarea acesteia sunt de competenţa fiecărei instituţii de învăţământ superior. 

(2) Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă proba/probele de concurs, 

stabilite la nivelul conducerii facultății. 

 

Art.29 

Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2020 se 

va realiza de către personalul didactic şi studenţii facultăţilor desemnaţi să sprijine 

admiterea, la sediul fiecărei facultăți, pe str. Lascăr Catargiu nr. 6. 

 

Art.30 

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

identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament. 

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de 

către o altă persoană pe bază de procură. 

 

Art.31 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de 

înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în 

formularul respectiv. 

 

Art.32 

Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conțină următoarele acte: 

 Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original/copie conform cu 

originalul, care va rămâne la dosar, în cazul admiterii la studii, pe toată 

durata acestora;  

Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta 

diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original și în fotocopie pentru 

certificarea conformității, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand  

la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine 

admiterea  pot  prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original și în 



UNIVERSITATEA 

,,TIBISCUS" 

DIN 

TIMIŞOARA 

PROCEDURĂ 

PRIVIND ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE 

LA PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ ȘI MASTER DIN UNIVERSITATEA 

„TIBISCUS” DIN TIMIȘOARA 

Ediţia I 

CARTA UNIVERSITĂŢII „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA Data: 10.02.2020 

 
ANEXA 40 

 

10 

 

fotocopie pentru certificarea conformității; 

 Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în 

original și în fotocopie pentru certificarea conformității;  

 Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original și în fotocopie pentru 

certificarea conformității;  

 Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea 

conformității; 

 Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru 

certificarea conformității; 

 Fotocopie carte de identitate; 

 Trei fotografii tip buletin de identitate; 

 cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au 

finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează: 

- Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în 

fotocopie pentru certificarea conformității, pentru cei care sunt deja absolvenţi 

de studii universitare; 

- Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, 

în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;  

- Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de 

studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din 

Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 

universitar 2020/2021. 

 cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au 

parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se 

ataşează: 

- Foaia matricolă parţială, în original;  

- Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost 

întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor 

codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă; 

- Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de 

studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din 

Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul 

universitar 2020/2021. 

 Dosar plic.  

 

Art.33 

(a) Secretarul facultății/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de 

admitere verifică dacă originalul și fotocopia documentului sunt identice, aplică 
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ștampila cu inscripția ”conform cu originalul” pe fotocopie, își scrie numele și 

prenumele și semnează pentru conformitate; 

(b) După certificarea conformității, documentele originale se înapoiază candidatului 

iar în dosar rămân documentele certificate; 

(c) În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate ale documentelor, acestea sunt 

acceptate fără a fi necesară procedura de certificare prevăzută la Art.33, pct. a și b. 

 

 

Art.34  

Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele: 

1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română; 

2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare; 

3. acordul Ministerului Educaţiei și Cercetării privind înmatricularea studenţilor 

la programele de studii acreditate ale universităţii. 

 

Art.35 

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte 

informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 

 

Art.36 

(1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) 

precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet. 

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau 

pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de confirmare a locului la concursul de 

admitere în învăţământul superior. 

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare 

prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității. 

 

SECŢIUNEA a 2-a  

Verificarea şi notarea probelor de concurs 

 

Art.37 

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe 

baza mediilor obţinute. 

 

Art.38 

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la 

examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de 

studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu 
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poate fi mai mică de 6,00 (şase). 

 

Art.39 

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie 

ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se 

calculează cu două zecimale fără rotunjire.  

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master 

pot fi luate în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, 

conform metodologiei proprii facultății. 

 

Art.40 

Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă criteriile de departajare a 

candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât 

numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească capacitatea de şcolarizare 

alocată fiecărui program de studiu. Pentru admiterea la studii universitare de 

masterat, ca şi criteriu de departajare, poate fi luată în considerare nota de la proba 

de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate obținută la examenul de 

licență. 

 

Art.41 

Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizier şi pe 

pagina web a fiecărei facultăți. 

 

Art.42 

Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite prin metodologia proprie a facultății, 

ţinându-se seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul 

desfăşurării concursului de admitere. 

 

Art. 43 

(1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe 

acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au 

depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, 

însoţită de documentele indicate la Art. 34, vor fi admişi într-un an superior al 

programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul 

ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a 

mediei de admitere. 

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior 

înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați 

ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează. 
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SECŢIUNEA a 3-a  

Rezultatele concursului 

 

Art.44 

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.  

 

Art.45 

(1) 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. 

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

a) Lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este 

cazul; 

b) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 

 

Art.46 

Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de 

admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra 

aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor. 

 

Art.47 

(1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatele facultăţilor în 

termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în 

termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. 

Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive. 

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. 

(3)  La probele orale nu se admit contestaţii. 

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, 

rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 
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Art.48 

 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului 

sunt consideraţi eliminaţi din concurs.  

 

 

Art.49 

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin 

admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, 

până la data de 31.10. a anului universitar în curs. După această dată, eliberarea 

dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii 

„Tibiscus” din Timişoara. 

 

SECŢIUNEA a 4-a  

Înmatriculare  

 

Art.50 

Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le 

îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, 

stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii : 

1. absolvenții promoției din anul de înscriere curent, înscriși la admitere pe baza 

adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licență, să depună diploma 

de licenţă,  în original, la secretariatul facultăţii; 

2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Universității, să 

completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii. 

3.  

Art.51 

Neprezentarea diplomei de licență, în original, și nesemnarea contractului de 

şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat 

admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat. 

 

Art.52 

După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi 

admişi şi înmatriculaţi. 

 

Art.53 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face 

prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt 

înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de 
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şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au 

fost admişi. 

 

 

CAPITOLUL IV 

 DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.63 

Prezenta PROCEDURĂ, ediția I, este parte integrantă a Cartei UTT și a fost aprobată 

în şedinţa Senatului Universitar din data de 10.02.2020. 

 


