
 1 

MINISTERUL EDUCATIEI si CERCETARII  
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Anexa 15 

   
REGULAMENT  PROPRIU 

privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere 
 sesiunile iulie si septembrie 2006 

 

I.  CONSIDERATII  GENERALE 
 

ART.1  Prezentul regulament propriu a fost elaborat pe baza urmatoarelor documente: 
1. Legea invatamantului nr.84/1995, republicata cu Legea nr. 151/1999; 
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
3. Hotarârea Guvernului României nr. 535/1.07.1999 şi HG 766/2005 privind autorizarea de 
functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de invatamant 
superior de stat si particular; 
4. Legea nr.441/2001 pentru aprobarea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
133/14.09.2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, a Ordonantei 
de urgenta nr.68/2003, pentru modificarea Legii invatamantului nr.84/1995; 
5. OMEN nr. 4542/18.09.2000 cu privire la sprijinirea accesului in scoli profesionale, licee, 
colegii universitare si facultati a tinerilor rromi 
6. OMECT nr. 5050/01.11.2000 privind criteriile generale pentru ocuparea locurilor finantate 
de la bugetul de stat; 
7. OMECT nr. 5134/14.11.2000 privind conditiile in care studentii si absolventii de 
invatamant superior pot urma o a doua specializare; 
8. Hotarârea Guvernului României nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Educatiei şi Cercetarii; 
9. Hotarârea Guvernului României nr. 1011/2001 privind organizarea si functionarea 
invatamantului la distanta si a invatamantului cu frecvenŃă redusa in institutiile de invatamant 
superior; 
10. Hotarârea Guvernului României nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor 
care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale privind invatamantului 
preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare; 
11. Hotarârea Guvernului României nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de 
licenŃă; 
12. Structura Universitatii "Ovidius" Constanta  si probele de concurs (pe domenii si 
specializari autorizate sau acreditate de catre Consiliul National de Evaluare si Acreditare 
Academica), conform HG ………………publicata in …………………… (anexa 2); 
13. OMEC nr. _____________ privind repartizarea cifrei de şcolarizare pe instituŃii de 
învăŃământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2006-2007; 
14. OMEC nr. 3404/03/2006 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii 
in ciclul de studii universitare de licenŃă pentru anul 2006/2007; 
 

 

ART.2 In anul universitar 2006/2007 admiterea in învatamântul superior in Universitatea “Ovidius” 
Constanta se organizeaza la: 
1. ciclul I - studii universitare de licenŃă organizat pe domenii de studiu la forma de 

învăŃământ zi pe locuri în regim fără taxă (subvenŃionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în 
regim cu taxă; 

2. ciclul I - studii universitare de licenŃă organizat pe domenii de studiu la forma de 
învăŃământ la distanŃă (ID) si invatamant cu frecventa redusa (IFR) pe locuri in regim cu 
taxa; 
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3. continuare de studii în acelaşi domeniu de studiu sau domeniu apropiat pe locuri în regim 
cu taxă; 

4. al doilea domeniu de studiu la forma de învăŃământ zi, învăŃământ la distanŃă (ID) si 
invatamant cu frecventa redusa (IFR) pe locuri in regim cu taxa; 

 

ART.3 Admiterea in invatamantul universitar pentru toate formele de invatamant (zi, invatamant la 
distanta ID, invatamant cu frecventa redusa IFR) se organizeaza pe domenii de studiu autorizate şi 
acreditate de Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academica (anexa 2). 
 
ART.4 Locurile în regim fără taxă (subventionate de la bugetul de stat) si in regim cu taxa sunt 
stabilite prin Ordin al Ministrului, pe baza cifrelor de scolarizare aprobate prin Hotarare de Guvern. 
 

ART.5 Un candidat declarat admis poate urma un singur domeniu de studiu pe loc finantat de la 
bugetul de stat, pentru durata normala de studii. Candidatul admis la mai multe domenii de studiu pe 
locurile fara taxa este obligat sa opteze pentru domeniul la care doreste sa fie finantat de la bugetul de 
stat, la o singura institutie de invatamant superior. Fac exceptie olimpicii si studentii cu performante la 
olimpiadele internaŃionale care au dreptul de a urma, fără taxe de şcolarizare, cursurile a două facultăŃi 
în instituŃii de învăŃământ de stat, conform art. 10 al. 3 din OMEN nr. din 3404/03/2006 
 

ART.6 Pentru domeniile de studiu la care se organizeaza concurs de admitere cu probe de verificare a 
cunostiintelor se vor lua in considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele si 
clasele de liceu, promotia 2005/2006, din continutul carora se stabilesc subiectele. 
 

ART.7 In anul 2006 concursul de admitere se organizeaza în doua sesiuni, iulie si septembrie. Cea de-
a doua sesiune se organizeaza in cazul in care, in urma primei sesiuni (iulie) - dupa afisarea 
rezultatelor, in urma contestatiilor si dupa eventuala redistribuire a candidatilor (cap. VIII) - au ramas 
neocupate locuri subventionate de la bugetul de stat sau locuri cu taxa. Eventualele locuri ramase 
neocupate dupa a doua sesiune de admitere se anuleaza. 

 

II.  PERIOADELE DE INSCRIERE SI DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI  
 

 ART.8 Inscrierile se  fac în perioada 12-19 iulie 2006,(inclusiv) pentru toate domeniile de studiu; 
 

 ART.9 Probele de concurs, indiferent de formă, se sustin in perioada 21-26 iulie 2006, conform 
graficului afişat pina in 10 iulie 2006. 

 

 ART.10 Candidatii vor fi informati prin afisare in ziua anterioară inceperii concursului de admitere 
asupra datei, orei si salilor  de desfasurare a probelor de concurs. 

 

 ART.11 Inscrierea candidatilor se face in spatiile stabilite de conducerile facultatilor, intre orele 900 – 
1730 in zilele lucratoare si 900-1330 sambata si duminica. 

 

 ART.12 În eventualitatea organizarii celei de-a doua sesiuni de admitere pentru ocuparea locurilor 
ramase vacante dupa prima sesiune, concursul de admitere se sustine în aceleasi conditii ca în prima 
sesiune. Inscrierile se fac în perioada 05 - 12 septembrie 2006 (inclusiv). Concursul de admitere se va 
desfasura in perioada 14 – 19 septembrie 2006.  

 

 ART.13 Incepand cu data de 19 iulie 2006, candidatii au obligatia de a se informa zilnic, in ceea ce 
priveste desfasurarea admiterii, prin anunturile si listele afisate la avizierele facultatilor universitare 
pana la afisarea listelor definitive. 

 

  

III. ADMITEREA LA CICLUL UNIVERSITAR DE LICEN łĂ 
 

INVATAMANT DE ZI, LA  DISTANTA (ID) sau INVATAMANTU L CU FRECVENTA REDUSA (IFR) 
 

III.1  CONDITII DE  INSCRIERE  LA  CONCURS 
 

ART.14. Pot candida la admiterea în învăŃământul superior, în ciclul de studii universitare de licenŃă, 
absolvenŃii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. 
ART.15 (1) Un candidat poate participa concomitent la concursul de admitere pe mai multe domenii 
de studiu de licenŃă din cadrul Universitatii “Ovidius” Constanta, dacă programarea probelor de concurs îi 
permite acest lucru. 
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(2) Un candidat admis poate beneficia de finanŃare de la buget pentru un singur domeniu de 
studiu, în cadrul unei universităŃi, pe durata normală de studii. 
 

(3) Un alt domeniu de studiu poate fi urmat doar în regim cu taxă. Fac excepŃie candidaŃii cu 
performante la olimpiadele internaŃionale, conform OMEN 3404/03/2006 

 

ART.16 CandidaŃii cu diplome de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în original sau copie 
legalizată), care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele sustinute) a 
examenului de bacalaureat NU vor fi inscrisi la concursul de admitere (avand in vedere ca media de 
bacalaureat se ia in considerare la calculul mediei finale de concurs). 
 

ART.17 Absolventii promotiei 2006 pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat o adeverinta tip de 
promovare a examenului de bacalaureat, eliberata de liceu, cu semnatura directorului si stampila 
rotunda in care sa fie specificata in clar media de  bacalaureat si mediile la probele sustinute. In 
vederea inmatricularii candidatii declarati admisi se vor obliga sa aduca diploma de bacalaureat in 
original pana la inceperea anului universitar. In caz contrar nu vor fi inmatriculati. 
 

ART.18 Pentru domeniile de studiu de licenŃă la care media generala de concurs se calculeaza pe baza 
mediilor anuale de liceu la diferite discipline si/sau media de absolvire a anilor de liceu, candidatul va 
prezenta la inscriere foaia matricola sau o adeverinta in care sa se mentioneze mediile anuale obtinute  
la respectivele discipline si media de absolvire a anilor de liceu. Foaia matricola sau adeverinta sunt 
eliberate de catre liceul respectiv si vor fi semnate - de directorul liceului si stampilate. 
 

ART.19 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de înscriere, în 
care vor mentiona, pe proprie răspundere şi sub semnatura, toate datele solicitate de formularul 
respectiv (formular pus la dispozitie la secretariatele facultatilor). Candidatii vor indica domeniul, 
forma de învatamânt si tipul de regim de studii: fara taxa sau cu taxa, la care doresc sa 
concureze (in functie de optiuni). Inscrierile se fac pe numele din certificatul de nastere. Cererea de 
înscriere Ńine loc de antecontract până la semnarea contractului de studii (în cazul în care candidatul 
este declarat admis). 
 

ART.20 Probele de admitere pot fi sustinute in limba in care au fost studiate in liceele de pe teritoriul 
Romaniei, la disciplinele mentionate in anexa 2 (in baza actelor doveditoare depuse la dosarului de 
inscriere). Candidatii vor preciza în cererea de înscriere probele de admitere pentru care opteaza sa le 
sustina in alta limba decat limba romana. 
 

ART.21 Pentru inscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenŃă sunt necesare 
urmatoarele acte (într-un dosar plic):  

1. cererea de înscriere pentru concursul de admitere în învatamântul universitar. Candidatii vor 
indica: forma de învatamânt la care doresc sa concureze (zi fara taxa, zi cu taxa sau ID/IFR 
cu taxă) pentru fiecare domeniu de studiu de licenŃă; 
2. certificatul de nastere, în copie legalizata; 
3. certificatul de casatorie, in copie legalizata, pentru candidatele casatorite; 
4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original; candidatii care se 
înscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata. 
5. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de medicii 
de familie - dupa caz - de care apartin (din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul sau 
specializarea la care candideaza). Adeverinta respectiva va fi insotita de rezultatele 
investigatiilor medicale cu privire la radiologia pulmonara si serologia sangelui (VDRL), 
efectuate la cabinetele de specialitate din policlinica (eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de 
data inscrierii la concurs). Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale 
vizate de Comisia medicala judeteana de orientare scolara si profesionala din Constanta.  

În adeverintele respective se va mentiona - în mod expres - gradul deficientelor, în 
functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, 
din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine 
consecintele institutionale în vigoare. 
6. patru fotografii color, tip buletin de identitate; 
7. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documente din care 
sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere (vezi Cap.IX "Dispozitii finale"). 
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8. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o 
institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de 
admitere (vezi art. 24 si art. 25.) si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, 
în copie legalizata (originalul rămânând la prima facultate). 
9. copie autentificata de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de 
studiu de licenŃă (la care candidatul a predat originalele); autentificarea copiei de pe legitimatia 
de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea; autentificarea presupune 
ştampila şi semnătura şefului comisiei tehnice; 
10. foaia matricola sau adeverinta (in original sau in copie legalizata) din care sa rezulte 
mediile obtinute la disciplinele mentionate ca probe de concurs si media de absolvire a anilor 
de liceu (exclusiv media de bacalaureat) sub semnatura directorului liceului si cu stampila 
rotunda. 
11. daca e cazul, recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale 
sau politice, legal constituite a rromilor si copie legalizata a hotararii judecatoresti, care atesta 
constituirea legala a organizatiei respective.  

 

III.2. CONDITII  SPECIALE  DE  INSCRIERE  LA  CONCURS 
ART.22  Studentii pot urma un al doilea domeniu de studiu de licenŃă numai prin concurs de admitere, 
in aceleasi conditii ca un absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat, in conformitate cu 
regulamentul universitatii si a regulamentelor facultatilor. In acest caz, studentul-candidat este 
obligat sa declare in cererea de inscriere statutul sau de student cu/fara taxa. 
 Studentul declarat admis este obligat sa opteze in scris pentru un singur domeniu de licenŃă 
care va fi urmat in regim fara taxa. Exprimarea acestei optiuni se face la secretariatele facultatilor unde 
au fost declarati admisi, in termenele precizate de respectivele facultati. 
 

ART.23 Studentii admişi la domeniile de studiu acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, 
din cadrul institutiilor de invatamant superior particular, pot sa-si continue studiile în cadrul 
domeniilor de studiu identice sau similare din Universitatea “Ovidius” Constanta, cu conditia ca 
studentii sa participe la concursul de admitere, la domeniul de studiu de licenŃă respectiva, si sa fie 
declarati admisi, in cadrul cifrei de scolarizare aprobata; anul de studiu in care studentii admisi prin 
concurs vor fi inmatriculati este stabilit de catre Consiliul facultatii de care apartine respectivul 
domeniu de studiu de licenŃă, pe baza documentelor de scolarizare, prezentate de student.  
 

ART.24 Candidatii rromi care probează statutul de rrom cu acte doveditoare se pot inscrie la concursul 
de admitere pe locurile alocate special, subventionate de la bugetul de stat (vezi anexa 3). 
 
 

ART.25 Candidatii cetateni ai R.Moldova care au absolvit licee din Romania, cu diploma de 
bacalaureat, se pot inscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subventionate de la 
bugetul de stat (vezi anexa 3). 
 

ART.26 Sunt admisi in invatamantul superior fara concurs de admitere, in cadrul numarului de locuri 
aflate in concurs, absolventii de liceu cu bacalaureat care au obtinut, in perioada studiilor liceale, 
performante recunoscute la olimpiadele şi concursurile şcolare internaŃionale şi naŃionale. 
 Pentru olimpici, dosarul de inscriere trebuie completat cu acte doveditoare ale calitatii de 
olimpic, diploma in original sau copie legalizata-daca urmeza doua domenii. Facultatile vor preciza in 
metodologiile proprii conditiile specifice privind admiterea olimpicilor. 
Pentru absolvenŃii de liceu cu performanŃe sportive, facultatea de profil va stabili in metodologia 
proprie, conditiile specifice privind admiterea acestor candidaŃi. Lista de concursuri nationale si 
internationale, aprobata de Directia Generala Invatamant Superior (DGI) şi AgenŃia NaŃională a 
Sportului din cadrul MEC, va fi comunicata si afisata in timp util. 

 

III.3 STABILIREA  SI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCU RSULUI 
 

ART.27 Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs obtinute de 
candidati, în limita numarului de locuri planificate pentru fiecare facultate, respectiv domeniu de 
studiu de licenŃă. 
 

ART.28 Media minima de admitere este 5,00 (cinci). 
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ART.29 Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de comisia centrala de admitere a 
universitatii, se aduc la cunostinta celor interesati, prin afisare, pe categorii de admisi (în ordinea 
descrescânda a mediilor) si respinsi (in ordine alfabetica). Se va specifica obligatoriu data si ora 
afisarii. Rezultatele sunt valabile numai la facultatea respectiv domeniul de studiu de licenŃă la care s-a 
sustinut concursul de admitere. 
 

ART.30 Pentru domeniile de studiu de licenŃă la care sunt prevazute locuri speciale pentru candidati 
rromi si pentru candidati-cetateni ai R.Moldova, in lista cu rezultatul concursului de admitere in 
ordinea descrescanda a mediei generale, se va trece in dreptul fiecarui candidat (intr-o rubrica/coloana 
separata) specificatia “R” (pentru rrom) sau „M” (pentru cetateni ai R.Moldova). Pentru stabilirea 
rezultatului concursului se va proceda in felul urmator: 

a) se intocmeste o lista a candidatilor admisi in ordinea descrescanda a mediilor pe un numar 
de locuri fara taxa (subventionate de la bugetul de stat) egal cu cel alocat initial domeniului 
respectiv din care se scade numarul de locuri fara taxa (subventionate de la bugetul de stat) 
alocat candidatilor rromi si/sau cetatenilor R.Moldova; 

b) se verifica daca in lista de mai sus au fost admisi candidati rromi si/sau din R.Moldova in 
numar cel putin egal cu cel al locurilor alocate special; 

c) daca este indeplinita conditia de la punctul b), atunci lista de candidati admisi se 
completeaza cu urmatorii candidati din lista cu rezultatul concursului de admitere, in ordine 
descrescanda a mediilor generale de concurs, strict in limita numarului total de locuri fara 
taxa (subventionate de la bugetul de stat) alocat domeniului de studiu de licenŃă respectiv; 

d) daca numarul de candidati rromi si/sau din R.Moldova admisi in lista de la punctul a) este 
mai mic decat numarul de locuri fara taxa (subventionate de la bugetul de stat) alocate 
special pentru acestia, atunci lista de candidati admisi se completeaza strict in limita 
numarului de locuri fara taxa alocate special pentru acestia, cu candidati din lista cu 
rezultatul concursului de admitere, in ordine descrescanda a mediei generale de concurs. 

e) daca locurile destinate candidatilor rromi si/sau cetatenilor din R.Moldova nu se pot 
completa (ca urmare a faptului ca nu s-a obtinut cel putin media generala de admitere 5.00 
(cinci), atunci lista de candidati admisi se completeaza cu urmatorii candidati din lista cu 
rezultatul concursului de admitere, in ordine descrescanda a mediilor generale de concurs, 
strict in limita numarului total de locuri fara taxa (subventionate de la bugetul de stat) 
alocat domeniului de studiu de licenŃă respectiv; 

ART.31 În cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat se 
apeleaza la criterii de departajare, stabilite de metodologia proprie fiecărei facultăŃi. 
 

ART.32 Dupa incheierea tuturor probelor de concurs se calculeaza, pentru fiecare candidat, media 
generala de concurs (MG) conform anexei 2. 
 

ART.33 Pentru domeniile de studiu de licenŃă la care probele de concurs se noteaza cu puncte, fiecare 
comisie tehnica isi stabileste metodologia de transformare a punctajului in nota; metodologia de 
transformare a punctajului in nota se specifică în Metodologia proprie fiecărei facultăŃi 
 

ART.34 Rezultatul obtinut in urma calculului mediei generale de concurs (MG) se va afisa cu doua 
zecimale, fara rotunjire. Media generala de concurs (MG) se efectueaza  pe calculator, dar se verifica si 
de doua colective independente din comisia tehnica pe facultate. 
 

ART.35 Pe listele afisate se vor indica facultatea, domeniul, forma de invatamant, probele de concurs 
si în dreptul fiecarui candidat: media finala obtinuta la fiecare proba de concurs, media generala a 
examenului de bacalaureat si media generala de concurs, iar acolo unde este cazul, se va indica intr-o 
coloana separata calitatea de student “S”, absolvent “A”, olimpic “O”, rrom “R”  cetatean al 
R.Moldova “M” sau student la facultate particulara “SP”. 
 

ART.36 Candidatii care au mentionat în cererea de înscriere ca sustin examen de admitere si la alte 
domenii de studiu de licenŃă precum şi toti candidatii studenti declarati admisi sunt obligati ca in 
maxim 48 ore de la ultima afisare a rezultatelor concursului de admitere în domeniul de studiu 
de licenŃă la care au concurat in Universitatea “Ovidius”, sa-si defineasca optiunea în scris la 
secretariatele facultatilor respective unde au fost inscrisi. Cererile de optiune ale candidatilor admisi 
vor fi inregistrate in Registrul Special de Admitere 2006 -Sectiunea Optiuni- (la secretariatul 
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facultatii) in care se va specifica numarul cererii de optiune, data de depunere si semnatura 
deponentului. Cererea va fi pastrata in dosarul candidatului admis. 
 

ART.37 Candidatii declarati admisi prin probe sunt obligaŃi să se înmatriculeze în anul I de studiu, 
învatamânt universitar, pe baza unei cereri de inmatriculare depusa pana in data 31 iulie 2006, la 
secretariatul facultatii unde au fost declarati admisi. Cererile vor fi inregistrate intr-un Registru Special 
de Admitere 2006 -Sectiunea Inmatriculari- (la secretariatul facultatii) in care se vor specifica: 
numărul cererii, data de depunere si semnatura deponentului. ToŃi candidaŃii declaraŃi admişi sunt 
obligaŃi să semneze, odată cu depunerea cererii de înmatriculare, contractul de studii cu Universitatea 
„Ovidius”, care va fi anexat la dosarul personal al studentului. Odată cu depunerea cererii de 
înmatriculare, candidatii admisi la studii cu taxa vor depune dovada achitarii a 40% din taxa anuală de 
şcolarizare. Cererea de înmatriculare şi chitanŃa de plată a taxei se vor anexa la dosarul studentului. 
Suma platita este nerambursabila in caz de retragere. Candidatii care pana la data de 31 iulie 2006, 
inclusiv, nu vor depune aceasta cerere isi vor pierde locul (concursul de admitere pentru ei fiind 
anulat). Locurile ramase libere vor fi ocupate cu candidati care au obtinut media de admitere de cel 
putin 5,00 in ordinea descrescatoare a mediilor. Listele finale vor fi afisate pana in data de 02 august 
2006. Candidatii declarati admisi pe listele finale vor depune cerere de inmatriculare pana in data de 
03 august 2006. În cazul concursului de admitere pe bază de dosare, termenul limită de depunere a 
cererilor de înmatriculare se va stabili de fiecare comisie tehnică în parte şi va fi afişat la avizierele 
facultăŃii.   
ART.38 Candidatilor declarati respinsi li se pot restitui, la cerere, actele depuse la inscriere. 
Candidatul care îsi retrage actele înainte de afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere este 
eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi admis in urma retragerii altui candidat); secretariatul 
consemneaza data retragerii in Registrul Special de Admitere 2006 – Sectiunea Retrasi/Respinsi. 
Candidatul va semna, obligatoriu, in registru. 
 

ART.39 Candidatii care nu indeplinesc conditia de la art.38 isi pierd calitatea de candidat admis la 
domeniul respectiv (locul ramas liber va fi ocupat de urmatorul candidat in ordinea descrescatoare a 
mediilor generale de concurs). 
 

ART.40 Dupa afisarea rezultatelor contestatiilor si dupa declararea optiunilor (de catre candidatii 
admisi la mai multe domenii), noul rezultat al concursului de admitere se face public prin afisare, pe 
categorii de admisi si respinsi. In cazul in care raman locuri neocupate (fara taxa sau cu taxa) se pot 
face eventuale redistribuiri, la cerere, numai între domeniile care au avut prevazute aceleasi probe de 
concurs, si numai pentru candidatii care au obtinut media generala de concurs de cel putin 5,00 (cinci). 
 

Cererile de redistribuire ale candidatilor depuse in termenul fixat de fiecare facultate vor fi inregistrate 
in Registrul Special de Admitere 2006 -Sectiunea Redistribuiri- (la secretariatul facultatii) in care se va 
specifica numarul cererii de redistribuire, data de depunere si semnatura deponentului. Cererea va fi 
pastrata in dosarul candidatului admis redistribuit. Criteriile de redistribuire specifice fiecărui 
domeniu, vor fi mentionate in metodologiile proprii si afisate la avizierele facultatilor. 
 

Rezultatul redistribuirii va fi afisat pana in maxim 48 ore de la expirarea termenului de depunere a 
cererilor, prin grija comisiei tehnice respective. 
 

ART.41 CandidaŃii declaraŃi admişi ce au depus cerere de înmatriculare au dreptul de a alege liber una 
din specializările oferite în cadrul fiecărui domeniu de studiu de licenŃă. OpŃiunile liber exprimate se 
pot exercita în perioadele stabilite şi comunicate de către universitate, fie imediat după admitere, fie la 
un moment ulterior, cu luarea în considerare a planului strategic al universităŃii şi a modalităŃilor 
stabilite de fiecare facultate. 
  

IV. ADMITEREA  LA  AL  DOILEA  DOMENIU DE STUDIU DE  LICENłĂ 
 

ART.42 Absolventii cu diploma de licenta (sau echivalenta) sau diploma de absolvire (sau 
echivalenta) pot urma un al doilea domeniu de studiu, pe locurile scoase special la concurs. Modul de 
desfasurare al concursului de admitere si criteriile de selectie ale candidatilor vor fi cuprinse in 
Metodologiile proprii ale fiecarei facultati si se fac publice prin afisare la avizierele acestora. 
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ART.43 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de înscriere, în 
care vor mentiona, pe proprie raspundere şi sub semnatura, toate datele solicitate de formularul 
respectiv. 
 

ART.44 Pentru inscrierea la concursul de admitere la al doilea domeniu de studiu sunt necesare 
urmatoarele acte (într-un dosar plic):  

1. cererea de înscriere;  
2. certificatul de nastere, în copie legalizata si certificatul de casatorie, în copie legalizata, 
pentru candidatii casatoriti; 
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original; 
4. diploma de licenta sau diploma de absolvire, în original;  
5. foaia matricola aferenta studiilor superioare, în copie legalizata;  
6. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de 
dispensarul teritorial sau de întreprindere - dupa caz - de care apartin (din care sa rezulte ca 
sunt apti pentru profilul sau specializarea la care candideaza).  
Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de Comisia medicala 
judeteana de orientare scolara si profesionala din Constanta. În adeverintele respective se va 
mentiona - în mod expres - gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora, conform 
criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii 
nr.427/1979. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale în 
vigoare; 
7. patru fotografii color tip buletin de identitate; 
8. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau document (in copie 
legalizata) din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere (vezi Cap.VIII). 
9. adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior de stat/privat in care sa se specifice 
conditiile de scolarizare – fara taxa/cu taxa - a candidatului la primul domeniu. 
 

ART.45 Absolventii cu diploma de licenta/absolvire care candideaza pentru a urma al doilea domeniu 
de studiu de licenŃă, vor ocupa locurile puse la dispozitie în ordinea descrescatoare a mediilor 
generale de concurs, care se calculeaza, in conformitate cu criteriile specifice fiecarei facultati, afisate 
la avizierele acestora şi stipulate în metodologiile proprii fiecărei facultăŃi. Rezultatele se vor afisa cu 
doua zecimale, fara rotunjire.  
 

ART.46 Departajarea candidatilor cu medie egala plasati pe ultimul loc se face conform Metodologiile 
proprii fiecărei facultăŃi. 
 

ART.47 Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de Comisia Centrala de Admitere, 
se aduc la cunostinta celor interesati, prin afisare, pe categorii de admisi (in ordinea descrescanda a 
mediilor) si respinsi (in ordine alfabetica). 
 

ART.48 Candidatii admisi la al doilea domeniu de studiu de licenŃă in invatamantul superior de stat 
pot urma studiile daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 15, pct.2, astfel: 

- daca primul domeniu de studiu de licenŃă a fost făcut fara taxa, cel de-al doilea domeniu de 
studiu de licenŃă va fi obligatoriu in regim cu taxa; 

- daca primul domeniu de studiu de licenŃă a fost facut cu taxa, cel de-al doilea domeniu de 
studiu de licenŃă va fi in regim fara taxa, în cazul în care candidatul a susŃinut examenul de 
admitere; 

- daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 pct.3. 
 

 

ART.49 Candidatii declarati admisi sunt obligaŃi să se înmatriculeze în anul I de studiu, învatamânt 
universitar, pe baza unei cereri de inmatriculare depusa pana in data 31 iulie 2006, la secretariatul 
facultatii unde au fost declarati admisi. Cererile vor fi inregistrate intr-un Registru Special de Admitere 
2006 -Sectiunea Inmatriculari- (la secretariatul facultatii) in care se vor specifica: numărul cererii, 
data de depunere si semnatura deponentului. ToŃi candidaŃii declaraŃi admişi sunt obligaŃi să semneze, 
odată cu depunerea cererii de înmatriculare, contractul de studii cu Universitatea „Ovidius”, care va fi 
anexat la dosarul personal al studentului. Odată cu depunerea cererii de înmatriculare, candidatii 
admisi la studii cu taxa vor depune dovada achitarii a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Cererea de 
înmatriculare şi chitanŃa de plată a taxei se vor anexa la dosarul studentului. Suma platita este 
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nerambursabila in caz de retragere.  Candidatii care pana la data de 31 iulie 2006, inclusiv, nu vor 
depune cererea de înmatriculare isi vor pierde locul (concursul de admitere pentru ei fiind anulat). 
Locurile ramase libere vor fi ocupate cu candidati care au obtinut media de admitere de cel putin 5,00 
in ordinea descrescatoare a mediilor. Listele finale vor fi afisate pana in data de 02 august 2006. 
Candidatii declarati admisi pe listele finale vor depune cerere de inmatriculare pana in data de 03 
august 2006. În cazul concursului de admitere pe bază de dosare, termenul limită de depunere a 
cererilor de înmatriculare se va stabili de fiecare comisie tehnică în parte şi sunt afişate la avizierele 
facultăŃii.  
  

ART.50 Candidatilor declarati respinsi li se pot restitui, la cerere, fără perceperea unor taxe, actele 
depuse la inscriere. Candidatul care îsi retrage actele înainte de afişarea rezultatelor finale ale 
concursului de admitere este eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi admis in urma retragerii altui 
candidat); secretariatul consemneaza data retragerii in Registrul Special de Admitere 2006 – Sectiunea 
Retrasi/Respinsi. Candidatul va semna, obligatoriu, in registru. 
 
 

ART.51 CandidaŃii declaraŃi admişi ce au depus cerere de înmatriculare au dreptul de a alege liber una 
din specializările oferite în cadrul fiecărui domeniu de studiu de licenŃă. OpŃiunile liber exprimate se 
pot exercita în perioadele stabilite şi comunicate de către universitate, fie imediat după admitere, fie la 
un moment ulterior, cu luarea în considerare a planului strategic al universităŃii şi a modalităŃilor 
stabilite de fiecare facultate. 
 

V. ADMITEREA   LA   CONTINUARE   DE   STUDII (CU TA XA) 
  

ART.52 Îşi pot continua studiile, în cadrul domeniului studiat initial sau apropiat acestuia, printr-un 
concurs de admitere numai absolvenŃii cu diplomă de absolvire sau echivalentă. Numărul de locuri 
disponibile sunt stabilite de Senatul universitatii (anexa 3). 
 

ART.53 Concursul de admitere se desfasoara conform criteriilor specifice fiecarei facultati, iar 
tematica si bibliografia aferenta este stipulată în Metodologiile proprii ale fiecărei facultăŃi. 
ART.54 Pentru inscrierea la concursul de admitere la continuare de studii sunt necesare urmatoarele 
acte (într-un dosar plic):  

1. cererea de înscriere.  
2. certificatul de nastere, în copie legalizata si certificatul de casatorie, in copie legalizata  

pentru candidatii casatoriti; 
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original; 
4. diploma de absolvire , în original.  
5. foaia matricola aferenta studiilor, în copie legalizata. 
6. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de 
dispensarul teritorial sau de întreprindere - dupa caz - de care apartin (din care sa rezulte ca 
sunt apti pentru profilul sau specializarea la care candideaza).  
Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de Comisia medicala 
judeteana de orientare scolara si profesionala din Constanta. În adeverintele respective se va 
mentiona - în mod expres - gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora, conform 
criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii 
nr.427/1979. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale în 
vigoare. 
7. patru fotografii color tip buletin de identitate;  
8. chitanta de plata a taxei de inscriere (eliberata de caseria universitatii) sau, unde este cazul, 
adeverinta sau documente, in copie legalizata din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa 
de inscriere (vezi Cap. VIII "Dispozitii finale"). 
 

ART.55 Media minima de admitere este 5.00 (cinci). 
 

ART.56 Departajarea candidatilor cu medie egala plasati pe ultimul loc se face conform Metodologiile 
proprii ale fiecărei facultăŃi. 
 

ART.57 Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de Comisia Centrala de Admitere, 
se aduc la cunostinta celor interesati, prin afisare, pe categorii de admisi (in ordinea descrescanda a 
mediilor) si respinsi (in ordine alfabetica). 
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ART.58 Dupa afisarea rezultatelor contestatiilor, se pot face eventuale redistribuiri pe locurile 
neocupate in aceleasi conditii ca la admiterea in ciclul I studii universitare de licenŃă (Cap.III.3.art 40).  
 

ART.59 Pentru candidatii absolventi de invatamant superior de scurta durata, declarati admisi, 
Consiliile facultatilor stabilesc inmatricularea studentilor in anul II sau III in functie de echivalarea 
examenelor promovate si a numarului de examene de diferente de sustinut. 
 

ART.60 Candidatii declarati admisi sunt înmatriculati în baza unei cereri de înmatriculare, depusa 
pana in data 31 iulie 2006, la secretariatul facultatii unde au fost declarati admisi. Cererile vor fi 
inregistrate intr-un Registru Special de Admitere 2006 -Sectiunea Inmatriculari- (la secretariatul 
facultatii) in care se va specifica numarul cererii, data de depunere si semnatura deponentului. Cererea 
va fi pastrata in dosarul candidatului admis. Odată cu depunerea cererii de înmatriculare, candidatii 
admisi la studii cu taxa vor depune dovada achitarii a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Cererea de 
înmatriculare şi chitanŃa de plată a taxei se vor anexa la dosarul studentului. Suma platita este 
nerambursabila in caz de retragere. 
 

ART.61 CandidaŃii declaraŃi admişi sunt obligaŃi să semneze, odată cu depunerea cererii de 
înmatriculare, contractul de studii cu Universitatea „Ovidius”, care va fi anexat la dosarul personal al 
studentului. 
 

ART.62 Candidatii care pana la data de 31 iulie 2006, inclusiv, nu vor depune cererea de inmatriculare 
isi vor pierde locul (concursul de admitere pentru ei fiind anulat). Locurile ramase libere vor fi ocupate 
cu candidati care au obtinut media de admitere de cel putin 5,00 in ordinea descrescatoare a mediilor.  
 

ART.63 Listele finale vor fi afisate pana in data de 02 august 2006. Candidatii declarati admisi pe 
listele finale vor depune cerere de inmatriculare pana in data de 03 august 2006. Candidatilor declarati 
respinsi li se pot restitui, la cerere, actele depuse la inscriere.  
 

ART.64 Candidatul care îsi retrage actele înainte de afişarea rezultatelor finale este eliminat din 
concurs (pierde dreptul de a fi admis in urma retragerii altui candidat); secretariatul consemneaza data 
retragerii in Registrul Special de Admitere 2006 –Sectiunea Retrasi/ Respinsi. Candidatul va semna, 
obligatoriu, in registru. 
 

VI.  DESFASURAREA  PROBELOR  DE  CONCURS 
 

 ART.65 Probele scrise, orale sau practice se desfasoara pe baza graficului stabilit de Comisia centrala 
de admitere, afisat pana la 10 iulie 2006.  
 

ART.66 Repartizarea candidatilor pe sali sau serii de examinare pentru probele scrise, orale sau 
practice se va afisa cel mai târziu în preziua  probelor de concurs.  
 

ART.67 La intrarea în sala fiecarui candidat i se verifica identitatea pe baza B.I. si a legitimatiei de concurs 
 

ART.68 Pentru probele scrise, accesul candidatilor în sala de concurs este permis cu maximum o ora 
înainte de începerea probei. La intrarea candidatilor în sala, personalul de supraveghere verifica 
identitatea acestora, pe baza tabelului nominal cu candidatii repartizati în sala respectiva, legitimatiei 
de concurs, buletinului de identitate (sau alt act echivalent) si,  acolo unde este cazul, a certificatului de 
casatorie (deoarece inscrierile se fac pe numele din certificatul de nastere). Actele ramân pe masa 
candidatului pe toata durata desfasurarii probei respective, pentru control. Candidatii care nu au asupra 
lor toate actele prevazute, nu sunt primiti în sala de examen. 
 

ART.69 Se interzice cu desavarsire accesul candidatilor in sala de concurs cu telefoane mobile, pagere 
sau minicalculatoare, inclusiv pentru cadrele de supraveghere.  
 

ART.70 Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu poate parasi sala, decât 
daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se vor afla în sala în 
momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva. 
 

ART.71 Pentru elaborarea lucrarii scrise candidatii pot folosi numai cerneala de culoare albastra sau 
pix cu pasta albastra, iar pentru executarea schemelor si desenelor numai creion negru. De asemenea, 
nu se va folosi alta hârtie în afara tezelor-tip si a hârtiei stampilate pentru ciorne.  
 

ART.72 Înscrierea numelui candidatilor pe tezele-tip destinate lucrarilor scrise, în afara rubricii care se 
sigileaza, precum si orice alte semne distinctive, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective. 
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Anularea o va face Comisia Centrala de Admitere, la sesizarea Comisiei Tehnice pe facultate, sau prin 
constatare directa. 
 

ART.73 La expirarea timpului destinat probei, candidatii care nu au terminat lucrarea o predau în faza 
în care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrarilor. 
 

ART.74 Tezele tip anulate si hârtia folosita pentru ciorne nu se iau în considerare la verificarea si 
aprecierea lucrarilor scrise. 
 

ART.75 Orice încercare dovedita de frauda, în timpul desfasurarii probelor de concurs (orale, scrise, 
practice), se sanctioneaza cu eliminarea candidatului respectiv din concurs. 
 

 
 

 
VII.  DEPUNEREA   SI   REZOLVAREA   CONTESTATIILOR 

 

ART.76 În baza autonomiei universitare, Universitatea “Ovidius” ConstanŃa este singura în măsură să 
decidă asupra temeiniciei contestaŃiilor. Deciziile comisiei de contestaŃie sunt definitive (conform art. 
16 din OMEN). 
 

ART.77 (1) Eventualele contestatii se rezolva la nivelul Comisiei centrale de admitere.  
   (2) Probele orale nu se contesta.  

 

ART.78 Contestatiile se depun în termen de cel mult 48 ore de la afisarea rezultatelor initiale ale concursului. 
 

ART.79 Contestatiile primite vor fi rezolvate în termen de maxim 3 (trei) zile de la expirarea 
termenului de depunere al acestora. 
 

ART.80 Comunicarea rezultatelor la contestatii se face prin afisare, prin grija Comisiilor Tehnice de 
Admitere ale facultatilor. 
 

ART.81 Dupa expirarea termenului de rezolvare si raspuns la contestatii, rezultatul concursului de 
admitere se considera incheiat si nu mai poate fi modificat.  
 

ART.82 Memoriile sau cererile de orice natura referitoare la eventualele contestatii, depuse la 
universitate, dupa afisarea rezultatului contestatiilor, nu vor mai fi luate în considerare si nu se va mai 
da raspuns la ele. 
 

ART.83 Referirile privind continutul subiectelor, al baremurilor, precum si toate cele care vizeaza 
modul de aplicare a prezentei metodologii proprii de concurs sunt, în exclusivitate, de competenta 
Comisiei Centrale de Admitere, singura în masura sa analizeze si sa decida asupra solutiilor ce trebuie 
adoptate în fiecare caz în parte. Contestatiile de aceasta natura se vor lua în considerare numai daca 
sunt depuse în termenul precizat mai sus. 
 

ART.84 Pentru contestatarii care au obtinut initial o medie a probei de concurs < 9,00, daca diferenta 
fata de media acordata initial nu depaseste 1,00 punct (in plus sau minus), ramâne valabila media 
initiala (“contestatie respinsa”). In caz contrar, comisiile instituite pentru rezolvarea contestatiilor 
propun o noua medie finala pe care o supun spre validare Comisiei Centrale de Admitere (“contestatie 
admisa”).  
 

ART.85 Pentru contestatarii cu media probei de concurs ≥ 9,00 se admite orice schimbare a mediei în 
urma contestatiei. 
 

ART.86 Validarea modificarii mediei initiale a unei lucrari, de catre comisia de contestatii, atrage 
dupa sine recalcularea mediei generale de concurs a candidatului respectiv si presupune aducerea 
candidatului pe pozitia corespunzatoare din lista generala de clasificare a candidatilor, în ordinea 
mediilor, cu toate consecintele care urmeaza pentru el. 
 

ART.87 Candidatul caruia i s-a admis contestatia dobandeste calitatea de admis numai daca obtine 
media generala de concurs, in urma contestatiei, mai mare decat a ultimului candidat admis initial. 
 

ART.88 Indiferent de modul de solutionare a contestatiilor, situatia celor declarati initial admisi nu 
poate fi modificata. 
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 ART.89 Se întocmeste proces-verbal pentru fiecare disciplina la care s-au modificat justificat 
rezultatele initiale, de catre comisia tehnica pe facultate. 

 

VIII.   DISPOZITII    FINALE 
   

ART.90 Lucrarile scrise se pastreaza în dosarele candidatilor admisi pâna la terminarea studiilor, iar 
cele ale candidatilor respinsi se pastreaza timp de un an de la încheierea concursului, in arhiva universitatii. 
 

ART.91 Universitatea “Ovidius” Constanta percepe o taxa de inscriere in cuantum de: 
- 50 lei RON pentru domeniile la care admiterea se desfasoara pe baza de dosar; 
- 70 lei RON pentru domeniile la care admiterea se desfasoara pe baza unei probe de concurs cu 
singura disciplina. 
- 100 lei RON pentru domeniile la care admiterea se desfasoara pe baza a două probe de concurs 
sau pe baza unei probe de concurs cu doua discipline.  

 

ART.92 Sumele platite nu se restituie în nici o situatie, ele acoperind o parte din munca depusa de 
personalul participant la concursul de admitere si cheltuielile aferente materialelor necesare bunei 
desfasurari a concursului de admitere 2006. 
 

1. ART.93 Anumite categorii de candidati pot fi scutite de taxa de inscriere, dar numai pana la vârsta 
de 26 ani, conform legii 119/2000; acestia vor prezenta unul din urmatoarele acte: 

2. certificatul de deces al parintelui/parintilor, in copie legalizata,  
3. adeverinta din care sa rezulte ca este angajat al universitatii; adeverinta din care sa rezulte ca unul 

dintre parinti este angajat al universitatii; 
4. adeverinta din care sa rezulte ca unul dintre parinti este cadru didactic (în activitate, pensionar sau 

decedat) in învatamântul de stat. Pentru invatamantul preuniversitar adeverinta va fi vizata de 
Inspectoratul scolar judetean respectiv. 

 

ART.94 Se accepta scutirea de taxa de inscriere la concursul de admitere 2006 numai pentru un 
singur domeniu de studiu de licenŃă (la secretariatul facultatii) al respectivului domeniu de licenŃă, 
unde candidatul va depune actele de inscriere in original, iar pe legitimatia de concurs se va specifica 
“scutit de taxa de inscriere”). 
 

ART.95 Candidatii declarati admisi la studii cu taxa au obligatia de a achita in termenele stabilite 
anterior 40% din taxa anuala de scolarizare, suma care este nerambursabila in caz de retragere. 

 

ART.96 Candidatii admisi la concursul de admitere vor dobandi calitatea de student prin Decizia de 
inmatriculare a Rectorului. 
 

ART.97 Numarul si data Contractului de studii incheiat odata cu depunerea cererii de inmatriculare 
vor corespunde cu numarul si data inmatricularii din Registrul Special de admitere 2006. 
Responsabilitatea incheierii Contractului de studii revine in totalitate facultatiilor. 
 

ART.98 Universitatea “Ovidius” Constanta nu are nici o obligatie fata de candidatii admisi referitor la 
cazare si masa. Solicitarile candidatilor în acest sens vor fi analizate si rezolvate în limita 
posibilitatilor. Bursele de studiu si ajutoarele sociale se vor atribui în conformitate cu prevederile legale. 
 

ART.99 Alte precizari cu privire la organizarea si desfasurarea concursului de admitere 2006 se vor 
face publice prin afisare. 

Prezentul regulament se actualizează anual pe baza reglementărilor M.Ed.C. 
 

RECTOR,      PRORECTOR CU PROBLEME PROFESIONALE, 
Prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ         Prof.univ.dr. Gemil TASHIN 
 
 
 
SECRETAR COMISIE CENTRALA DE ADMITERE,          SECRETAR SEF UNIVERSITATE, 
 Conf.dr.ing Carmen MAFTEI    ing. Elena BUDUR 
 
        

ŞEF SERVICIU JURIDIC ŞI CONTENCIOS 
c.j.  Loredana DAN 
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ANEXE LA METODOLOGIA DE CONCURS: 
 
 

1. Regulament de ordine interioara; 
2. Structura Universitatii “Ovidius” Constanta si probele de concurs; 
3. Cifra de scolarizare valabila pentru concursul de admitere 2006; 
4. Taxele de scolarizare valabile pentru anul universitar 2006-2007. 
5. Model de Contract de studii 

 
 
 
 
 


