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METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea
Concursului de Admitere la studii de licenţă
în Universitatea „Ovidius” din Constanţa
în sesiunile iunie-iulie şi septembrie 2012

Prezenta Metodologie a fost elaborată pe baza următoarelor documente:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
2. Legea învăţământului nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 441/2001privind învăţământul universitar şi postuniversitar
de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat;
4. H.G. 1004/2002 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;
5. H.G. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi
specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii
instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu a
locaţiilor geogafice de desfăşurare, a numărului de credite de studii
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de
învăţământ sau limba de predare precum şi a numărului de studenţi ce
pot fi şcolarizaţi;
6. H.G. nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
7. OMECTS Nr. 3313/2012 privind cadrul general de organizare şi
desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă de
master şi de doctorat pentru anul universitar 2012/2013.
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I. CONSIDERAŢII GENERALE
ART. 1 În anul universitar 2012/2013 admiterea în învăţământul superior în

Universitatea „Ovidius” Constanţa se organizează astfel:
1. ciclul I - studii universitare de licenţă organizat pe domenii de studiu la forma
de învăţământ zi pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat)
şi pe locuri în regim cu taxă;
2. ciclul I - studii universitare de licenţă organizat pe domenii de studiu la forma
de învăţământ la distanţă (ID) si învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) pe locuri
în regim cu taxă;

ART. 2 Admiterea în învăţământul universitar pentru toate formele de învăţământ (zi,

învăţământ la distanţă ID, învăţământ cu frecvenţă redusă FR) se organizează pe domenii
de studiu autorizate şi acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior.

ART. 3 Locurile în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi în regim

cu taxă sunt stabilite prin Ordin al Ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate
prin Hotărâre de Guvern.

ART. 4 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii concomitent. Candidatul declarat admis poate beneficia de finanţarea
de la bugetul de stat, pentru un singur program de licenţă. Candidatul admis la mai multe
domenii de studiu pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru domeniul/programul
de studiu la care doreşte sa fie finanţat de la bugetul de stat.
ART. 5 Pentru domeniile de studiu la care se organizează concurs de admitere cu

probe de verificare a cunoştinţelor se vor lua în considerare toate manualele alternative
valabile pentru disciplinele şi clasele de liceu, promoţia 2012, din conţinutul cărora se
stabilesc subiectele.

ART. 6 (1) Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetăţenii

statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
(2) Recunoaşterea studiilor efectuate de aceşti candidaţi în afara României se va realiza
de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei,
Cercetării,
Tineretului şi Sportului si conform OMECTS nr. 3313/2012.

ART.7 În anul 2012 concursul de admitere se organizează în doua sesiuni, iulie si

septembrie. Cea de-a doua sesiune se organizează în cazul în care, în urma primei sesiuni
(iulie) – după afişarea rezultatelor, în urma contestaţiilor şi după eventuala redistribuire a
candidaţilor - au rămas neocupate locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau locuri cu
taxa. Eventualele locuri rămase neocupate după a doua sesiune de admitere se anulează.
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II. PERIOADELE DE ÎNSCRIERE ŞI DE DESFĂŞURARE ALE
CONCURSULUI
ART. 8 Înscrierile se fac în perioada 16-23 iulie 2012 (inclusiv) pentru domeniile

de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice) şi 16-27 iulie (inclusiv)
pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;

ART. 9 Probele de concurs se susţin în perioada 20-28 iulie 2012, conform

graficului aprobat de Senatul Universităţii ”Ovidius” din Constanţa.

ART. 10. Candidaţii vor fi informaţi prin anunţuri, afişate în ziua anterioară

începerii concursului de admitere, care vor conţine data, ora şi denumirea sălilor unde vor
avea loc probele de concurs.

ART. 11 Înscrierea candidaţilor se face în spaţiile stabilite de conducerile
facultăţilor, între orele 900-1700 în zilele lucrătoare şi 900-1300 în zilele de sâmbătă şi
duminică.
ART. 12 În vederea organizării celei de-a doua sesiuni de admitere pentru

ocuparea locurilor rămase vacante după prima sesiune, concursul de admitere se susţine
în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune; înscrierile se fac în perioada 10 -16 septembrie
2012 (inclusiv) pentru domeniile de studiu care au probe de concurs şi 10-18 septembrie
2012 (inclusiv) pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs
de dosare. Concursul de admitere cu probe de concurs se va desfăşura în perioada 17-18
septembrie 2012.

ART. 13 Începând cu data de 9 iulie 2012 candidaţii au obligaţia de a se informa

zilnic, în ceea ce priveşte desfăşurarea admiterii, prin anunţurile şi listele afişate la
avizierele facultăţilor până la afişarea listelor definitive.

III. ADMITEREA LA CICLUL UNIVERSITAR DE LICENŢĂ ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI, LA DISTANŢĂ (ID) sau ÎNVĂŢĂMÂNT CU
FRECVENTA REDUSA (IFR)
III.1 CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
ART. 14 Pot candida la admiterea în învăţământul superior la ciclul de studii

universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă
echivalentă cu aceasta.

ART. 15 (1) Un candidat poate participa concomitent la concursul de admitere la

mai multe domenii de studiu de licenţă din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, dacă
programarea probelor de concurs îi permite acest lucru.
(2) Un candidat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program
de licenţă.
(3) Un alt program de licenţă poate fi urmat doar în regim cu taxă.
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ART. 16 Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă acesteia

(în original sau copie legalizată), sau cu adeverinţă de bacalaureat (pentru promoţia 2012)
care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a
examenului de bacalaureat NU vor fi înscrişi la concursul de admitere (având în vedere
că media de bacalaureat este de fapt media de admitere atunci când este vorba de
concurs pe bază de dosare, sau poate să se ia în considerare la calculul mediei finale de
concurs la programele de studii unde se organizează admitere cu probe de verificare a
cunoştinţelor. Totodată notele de la probele de bacalaureat pot reprezenta criterii de
departajare la medii egale).

ART. 17 Absolvenţii promoţiei 2012 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat o

adeverinţă tip care atestă promovarea examenului de bacalaureat şi notele obţinute la
probele susţinute, eliberată de către secretariatele liceelor, cu semnătura directorului
instituţiei respective şi ştampila rotundă în care să fie specificată în clar media de
bacalaureat şi mediile la probele susţinute.
(2) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la forma de studii fara taxă se
vor obliga să aducă la dosar diploma de bacalaureat în original.
(3) Nedepunerea în termenul prevăzut la alin. 2, din vina exclusivă a candidatului admis,
duce la pierderea locului finanţat de la buget.
(4) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la forma de studii cu taxă se vor
obliga să aducă la dosar diploma de bacalaureat în original/copie legalizată.
(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 4, din vina exclusivă a candidatului admis,
duce la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere.

ART. 18 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere

tip de înscriere în care vor menţiona, pe proprie răspundere şi sub semnătura, toate datele
solicitate de formularul respectiv (formular pus la dispoziţie de către secretariatele
facultăţilor). Candidaţii vor indica domeniul, forma de învăţământ şi regimul de
studii: fără taxă sau cu taxă, la care doresc sa concureze (în funcţie de opţiuni).
Înscrierile se fac pe numele din certificatul de naştere. Cererea de înscriere ţine loc de
antecontract până la semnarea contractului de studii (în cazul în care candidatul este
declarat admis).

ART. 19 (1) Probele de admitere pot fi susţinute în limbile minorităţilor naţionale,

dacă disciplinele de concurs au fost studiate în liceu (în baza actelor doveditoare depuse
la dosarul de înscriere). Candidaţii vor preciza în cererea de înscriere probele de admitere
pentru care optează să le susţină în altă limbă decât limba română.
(2) Pentru studiile organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, admiterea va
conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, cu caracter eliminatoriu, notată cu
admis/respins.

ART. 20 Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă
sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):
1. cererea de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar.
Candidaţii vor indica: forma de învăţământ la care doresc să concureze (zi fără
taxă, zi cu taxă sau ID/IFR cu taxă) pentru fiecare domeniu de studiu de licenţă
precum şi datele solicitate prin Anexa nr. 1 la OMECTS 3313/2012.
2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
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4. diploma de bacalaureat sau adeverinţa de bacalaureat (pentru promoţia 2012), în
original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta
diploma de bacalaureat în copie legalizată;
Candidaţii străini au obligaţia să prezinte la admiterea pentru toate ciclurile de
studii universitare cu predare în limba română, un Certificat de competenţă
lingvistică/Atestat de cunoaştere a limbii române eliberat de către Departamentul
de specialitate din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa;
5. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau
de medicii de familie - după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi
pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa
respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la
radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL), efectuate la cabinetele de
specialitate din policlinică (eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data
înscrierii la concurs). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe
medicale vizate de Comisia medicală judeţeană de orientare şcolara şi
profesională din Constanţa.
În adeverinţele respective se va menţiona - în mod expres - gradul deficienţelor, în
funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare
şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979.
6. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;
7. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau
documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
8. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la
o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la
concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu
aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate).
9. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă
înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat
originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la
secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea ştampilei şi a
semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere;
10. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus
menţionate, următoarele documente:
■ recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal
constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din
această etnie ; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în
considerare;
■ copie legalizată a hotărârii judecătoreşti, care atestă constituirea legală a
organizaţiei respective;
■ declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia
rromă;
■ cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care
respectivul candidat doreşte să candideze, cerere depusă la rectoratul
universităţii;
11. pentru candidaţii cetăţeni străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE, dosarul va
cuprinde, pe lângă actele sus-menţionate, copie a paşaportului valabil la momentul
înscrierii, iar pentru cetăţenii UE/SEE, copie a actului de identitate valabil la
momentul înscrierii.
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III.2. CONDIŢII SPECIALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
ART. 21 (1) Candidaţii care au deja calitatea de student la data înscrierii, pot urma
un al doilea domeniu de studiu de licenţă numai prin concurs de admitere, în aceleaşi
condiţii ca un absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, în conformitate cu
Regulamentul propriu al universităţii şi cu legislaţia în vigoare. În acest caz, studentulcandidat este obligat să declare în cererea de înscriere statutul său de student cu sau fără
taxă.
(2) 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.
(3) Studentul declarat admis la mai multe facultăţi este obligat să opteze pentru un
singur domeniu de licenţă care va fi urmat în regim fără taxă, prin depunerea
diplomei de bacalaureat în original la secretariatul facultăţii, în termenele precizate
de Art.17.
ART. 22 Studenţii admişi la domeniile de studiu acreditate sau autorizate să

funcţioneze provizoriu din cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular pot să-şi
continue studiile în cadrul domeniilor de studiu identice sau similare din Universitatea
„Ovidius” Constanţa, cu condiţia ca aceştia să participe la concursul de admitere în
domeniul de studiu de licenţă respectiv şi să fie declaraţi admişi în cadrul cifrei de
şcolarizare aprobate. Anul de studiu în care studenţii admişi prin concurs vor fi
înmatriculaţi este stabilit de către Consiliul facultăţii de care aparţine respectivul
domeniu de studiu de licenţă, pe baza documentelor de şcolarizare, prezentate de student.

ART. 23 (1) Se pot înscrie la concursul de admitere pentru toate ciclurile de

studii universitare cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pe locurile prevăzute de Consiliul de
Administraţie al Universităţii ”Ovidus” din Constanţa pentru studii pe cont propriu
valutar conform Anexei 1, din capacitatea de şcolarizare alocată de ARACIS.
Recunoaşterea studiilor efectuate de candidaţii din afara României se va realiza de
către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului.
La admiterea în toate ciclurile universitare cu predare în limba română, cetăţenii
străini au obligaţia să prezinte un certificat lingvistic pentru limba română, eliberat de
către instituţiile abilitate de MECTS.
Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul pe locurile cu plată în valută vor
completa formularul de criterii de selecţie a dosarelor candidaţilor la concursul de
admitere pe locuri cu studii pe cont propriu valutar (Anexa 2).
(2) Se pot înscrie la concursul de admitere pentru toate ciclurile de studii universitare
cetăţenii din afara Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pe locurile
prevăzute de Consiliul de Administratie al Universităţii ”Ovidius” din Constanţa pentru
studii pe cont propriu valutar conform Anexei 1, din capacitatea de şcolarizare alocată de
ARACIS.
Recunoaşterea studiilor efectuate de candidaţii din afara României se va realiza de
către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului.
La admiterea în toate ciclurile universitare cu predare în limba română, cetăţenii
străini au obligaţia să prezinte un certificat lingvistic pentru limba română, eliberat de
către instituţiile abilitate de MECTS.
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Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul pe locurile cu plată în valută vor
completa formularul de criterii de selecţie a dosarelor candidaţilor la concursul de
admitere pe locuri cu studii pe cont propriu valutar (Anexa 2).
Dosarul candidatului trebuie să conţină următoarele documente:
a. cererea pentru recunoaştere în vedrea acceptării la studii pentru cetăţenii
statelor membre UE şi SEE (2 exemplar) sau cerere pentru eliberare a Scrisorii de accept
la studii pentru cetăţenii non UE şi SEE (2 exemplare - Anexele 3 şi 4);
b. diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia în copie şi traducere legalizate,
în două exemplare;
c. foia matricolă aferentă studiilor efectuate în copie şi traducere legalizate, în
două exemplare;
d. certificat de naştere în copie şi traducere legalizate, în două exemplare;
e.
copie după paşaport ale paginilor 1-4 sau alt act de identitate, în două
exemplare ;
f. certificatul medical, în două exemplare;
g. chitanţa de procesare a dosarului de 100 euro ( nereturnabili);
h. 4/2 poze (după caz) tip paşaport.
Dosarul cu acte se va depune la Decanatul Facultăţii unde candidatul participă la
concursul de admitere.
La inmatriculare candidatii admişi din aceste categorii vor prezenta documentele
de studii în original la dosarul de candidatură (diploma de bacalaureat, foaia matricola).
Candidatii non UE şi SEE vor prezenta, în plus, la înmatriculare Scrisoarea de
acceptare la Studii eliberată de MECTS în original şi copie a paşaportului cu viza de
studii.
(3) Candidaţii rromi care îşi probează statutul lor cu acte doveditoare se pot înscrie la
concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenţionate de la bugetul de stat.
Admiterea se realizează pe criterii minimale (media 5.00), în ordinea descrescătoare a
mediei de concurs, pe locurile repartizate special candidaţilor rromi.

ART. 24 (1) Sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul

numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut,
în perioada studiilor liceale, performanţe recunoscute la olimpiadele şi concursurile
şcolare internaţionale şi naţionale.
(2) Pentru candidatii prevazuti la aliniatul (1), dosarul de înscriere trebuie
completat cu acte doveditoare, respectiv diploma în original sau copie legalizată (dacă
urmează două domenii de studii).
(3) Facultăţile vor preciza în metodologiile proprii, condiţiile specifice privind admiterea
acestor candidati.
(4) Pentru absolvenţii de liceu cu performanţe sportive, facultatea de profil va stabili în
regulamentul propriu, condiţiile specifice privind admiterea acestor candidaţi.
Lista de concursuri naţionale şi internaţionale, de a caror rezultate se va tine seama pentru
candidatii specificati la Art.24, aprobată de MECTS, va fi afişată în timp util pe site-ul
www.edu.ro.

ART. 25 Admiterea la studii a cetăţenilor din statele terţe ale Uniunii Europene care
doresc să îşi continue studiile în România se face cu respectarea OMECTS nr. 3313/2012
şi Metodologia MECTS aplicabilă în cauză.
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III.3 STABILIREA
CONCURSULUI

ŞI

COMUNICAREA

REZULTATELOR

ART. 27 Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de

concurs obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri alocate pentru fiecare
facultate, respectiv domeniu de studiu de licenţă.

ART. 28 Pentru concursul de dosare, media de admitere este media obţinută de
candidat la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaţilor care au mediile de
admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se
efectuează în funcţie de două criterii:
(1) nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil,
specializare si care va fi specificată în regulamentul fiecarei facultăţi în parte pentru
domeniile de studii pentru care organizează concurs de admitere la studii de licenţă.
(2) nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de Limba şi literatura română;
ART. 29 În cazul programelor de studiu la care se organizează concurs de

admitere cu probe de verificare a cunoştinţelor facultăţile, prin regulamentele proprii de
admitere, pot stabilii alte criterii de departajare decât cele prevăzute la ART. 28.

ART. 30 Indiferent de modul în care este organizată admiterea, prin concurs de
dosare sau prin concurs de verificare a cunoştinţelor, în calculul mediei generale de
admitere şi în stabilirea criteriilor de departajare nu pot fi luate în considerare notele sau
mediile obţinute de candidaţi în anii de liceu.
ART. 31 Media minimă de admitere este 5.00 (cinci)
ART. 32 Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia
centrală de admitere a Universităţii, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, pe
categorii de admişi (în ordinea descrescătoare a mediilor) şi respinşi (în ordine
alfabetică). Se va specifica obligatoriu data şi ora afişării rezultatelor.
ART. 33 Pentru domeniile de studiu de licenţă la care sunt prevăzute locuri

speciale pentru candidaţii rromi, în lista cu rezultatul concursului de admitere, respectând
ordinea descrescătoare a mediei generale, se va trece în dreptul fiecărui candidat (într-o
rubrică/coloană separată) menţiunea „R” (pentru rrom). Pentru stabilirea rezultatului
concursului se va proceda astfel:
a) se întocmeşte o listă a tuturor candidaţilor admişi în ordinea descrescătoare a
mediilor pe un număr de locuri fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) egal
cu cel alocat iniţial domeniului respectiv din care se scade numărul de locuri fără
taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) alocat candidaţilor rromi;
b) se verifică dacă în lista de mai sus au fost admişi candidaţi rromi în număr cel
puţin egal, cu numarul de locuri prevazute a fi alocate pentru candidati de etnie
rroma, cu condiţia obţinerii mediei generale de admitere de minimum 5(cinci);
c) dacă este îndeplinită condiţia de la punctul b), atunci lista de candidaţi admişi se
completează cu următorii candidaţi din lista cu rezultatul concursului de admitere,
în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs, strict în limita numărului
total de locuri fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) alocat domeniului de
studiu de licenţă respectiv, cu conditia obtinerii mediei generale de admitere de
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minimum 5 (cinci);
d) dacă numărul de candidaţi rromi admişi în lista de la punctul a) este mai mic decât
numărul de locuri fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) alocate special
pentru aceştia, atunci locurile neocupate raman disponibile pentru sesiunea a II-a
de admitere.

ART. 34 Numărul candidaţilor declaraţi admişi nu trebuie să depăşească cifra de
şcolarizare alocată fiecărui domeniu sau fiecărei specializări/program de studii, atât
pentru locurile finanţate de la bugetul de stat cât şi pentru cele cu taxă.
ART. 35 După încheierea tuturor probelor de concurs se calculează, pentru
fiecare candidat, media generala de concurs (MG).

ART. 36 Pentru domeniile de studiu de licenţă la care probele de concurs se
notează cu puncte, fiecare comisie tehnică îşi stabileşte metodologia de transformare a
punctajului în notă; metodologia de transformare a punctajului în notă se specifică în
Metodologia proprie fiecărei facultăţi.
ART. 37 Rezultatul obţinut în urma calculului mediei generale de concurs (MG)

se va afişa cu două zecimale, fără rotunjire. Media generală de concurs (MG) se
efectuează pe calculator, dar se verifică şi de două colective independente din comisia
tehnică pe facultate.

ART. 38 Pe listele afişate se vor indica denumirea facultăţii, domeniul, forma de

învăţământ, probele de concurs (după caz) şi în dreptul fiecărui candidat: media finală
obţinută la fiecare probă de concurs (după caz), media generală a examenului de
bacalaureat şi media generală de concurs, iar acolo unde situaţia o impune, se va indica
într-o coloana separata calitatea de student „S”, absolvent „A”, olimpic „O”, rrom „R”
sau student la facultate particulară „SP”.

ART. 39 Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi ca în maxim 48 ore de la
fiecare afişare a rezultatelor concursului de admitere în domeniul de studiu de
licenţă la care au concurat în Universitatea „Ovidius”, să-şi definească opţiunea de
înmatriculare, în scris, la secretariatele facultăţilor. Cererea va fi păstrată în dosarul
candidatului admis.
ART. 40 Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se înmatriculeze în anul I de

studiu pe baza unei cereri de înmatriculare depusă în termenul impus - 48 de ore de la
fiecare afişare a rezultatelor şi nu mai târziu de 31 iulie 2012 la secretariatul facultăţii
unde au fost declaraţi admişi. Cererile vor fi înregistrate într-un Registru Matricol Unic
2012 (la secretariatul facultăţii) în care se vor specifica: numărul cererii, data de depunere
şi semnătura deponentului. Toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să semneze,
odată cu depunerea cererii de înmatriculare, contractul de studii cu Universitatea
„Ovidius” din Constanta care va fi anexat la dosarul personal al studentului. Odată cu
depunerea cererii de înmatriculare, candidaţii admişi la studii cu taxă vor depune dovada
achitării a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Cererea de înmatriculare şi chitanţa de
plată a taxei se vor anexa la dosarul studentului. Suma plătită este nerambursabilă în caz
de retragere. Candidaţii care până la data de 31 iulie 2012 inclusiv, nu vor depune această
cerere îşi vor pierde locul (concursul de admitere pentru ei fiind anulat). Locurile rămase
libere vor fi ocupate cu candidaţi care au obţinut media de admitere de cel puţin 5,00 în
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ordinea descrescătoare a mediilor. Listele finale vor fi afişate până în data de 02 august
2012. Candidaţii declaraţi admişi pe listele finale vor depune cerere de înmatriculare până
în data de 04 august 2012; în cazul concursului de admitere pe bază de dosare, termenul
limită de depunere a cererilor de înmatriculare se va stabili de către fiecare comisie tehnică
în parte şi va fi afişat la avizierele facultăţii.

ART. 41 (1) Candidaţilor declaraţi respinşi sau a celor care renunţă la locul

obţinut prin admitere li se pot restitui, la cerere, actele depuse la înscriere;
(2) Secretariatele tehnice au obligaţia să restituie în cel mult 48 de ore de la depunerea
cererii şi necondiţionat, fără perceperea altor taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi
sau a celor care renunţă la locul obţinut prin admitere ;
(3) Candidatul care îşi retrage actele înainte de afişarea rezultatelor finale ale concursului
de admitere este eliminat din concurs (pierde dreptul de a fi admis în urma retragerii altui
candidat); în această situaţie, secretariatul consemnează data retragerii în Registrul
Matricol Unic 2012.

ART. 42 Candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de la Art. 39 îşi pierd calitatea

de candidat admis la domeniul respectiv (locul rămas liber va fi ocupat de
următorul candidat în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs, în limita
locurilor disponibile).

ART. 43 (1) După afişarea rezultatelor contestaţiilor şi după declararea opţiunilor

(de către candidaţi admişi la mai multe domenii), noul rezultat al concursului de admitere
se face public prin afişare, pe categorii de admişi si respinşi. În cazul în care rămân locuri
neocupate (fără taxă sau cu taxă) se pot face eventuale redistribuiri, la cerere, numai între
domeniile care au avut prevăzute aceleaşi probe de concurs, şi numai pentru candidaţii
care au obţinut media generală de concurs minim 5,00 (cinci).
(2) Cererile de redistribuire ale candidaţilor depuse în termenul fixat de fiecare facultate
vor fi înregistrate în Registrul Matricol Unic 2012 (la secretariatul facultăţii) în care se
va specifica numărul cererii de redistribuire, data de depunere şi semnătura deponentului.
Cererea va fi păstrată în dosarul candidatului admis redistribuit. Criteriile de redistribuire
specifice fiecărui domeniu, vor fi menţionate în metodologiile proprii şi afişate la
avizierele facultăţilor.
(3) Rezultatul redistribuirii va fi afişat până în maxim 48 ore de la expirarea termenului
de depunere a cererilor, prin grija comisiei tehnice respective.

ART. 44 Candidaţii declaraţi admişi care au depus cerere de înmatriculare au

dreptul de a alege liber una din specializările oferite în cadrul fiecărui domeniu de studiu
de licenţă. Opţiunile 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 universităţii şi a modalităţilor stabilite de către fiecare
facultate.
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IV.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS

ART. 45 Probele scrise, orale sau practice se desfăşoară pe baza graficului stabilit de

către Comisia centrală de admitere.

ART. 46 Repartizarea candidaţilor pe săli sau serii de examinare pentru probele

scrise, orale sau practice se va afişa cel mai târziu în preziua probelor de concurs.

ART. 47 La intrarea în sală, fiecărui candidat i se va verifica identitatea pe baza C.I. şi a
legitimaţiei de concurs.
ART. 48 Pentru probele scrise, accesul candidaţilor în sala de concurs este permis cu

maximum o ora înainte de începerea probei. La intrarea candidaţilor în sală, personalul de
supraveghere verifică identitatea acestora, pe baza tabelului nominal cu candidaţii
repartizaţi în sala respectivă, a legitimaţiei de concurs, a buletinului/cărţii de identitate
(sau alt act echivalent) şi, acolo unde este cazul, a certificatului de căsătorie (deoarece
înscrierile se fac pe numele din certificatul de naştere).
Actele rămân pe banca candidatului pe toată durata desfăşurării probei respective, pentru
control.
Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevăzute, nu sunt primiţi în sala de examen.

ART. 49 Se interzice cu desăvârşire accesul candidaţilor în sala de concurs cu

telefoane mobile precum şi orice alt echipament electronic de calcul sau de comunicare.
Interdiciţia operează şi pentru personalul de supraveghere.

ART. 50 Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu poate

părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii
care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a
mai susţine proba respectivă.

ART. 51 Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii pot folosi numai cerneală de

culoare albastră sau pix cu pastă albastră, iar pentru executarea schemelor şi desenelor
numai creion negru. De asemenea, nu se vor folosi alte coli de hârtie în afara tezelor-tip şi
a celor ştampilate pentru ciorne .

ART. 52 Înscrierea numelui candidaţilor pe tezele-tip destinate lucrărilor scrise, în
afara rubricii care se sigilează, precum şi folosirea oricăror altor semne distinctive, atrag
după sine anularea lucrării scrise; anularea se va face de către Comisia centrală de
admitere, fie la sesizarea Comisiei tehnice pe facultate, fie prin constatare directă.
ART. 53 La expirarea timpului destinat probei, candidaţii care nu au terminat

lucrarea o vor preda în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit
pentru elaborarea lucrărilor.

ART. 54 Tezele tip anulate şi hârtia folosită pentru ciorne nu se vor lua în

considerare la verificarea şi aprecierea lucrărilor scrise.
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ART. 55 Orice încercare de fraudă dovedită în timpul desfăşurării probelor de

concurs (orale, scrise, practice), se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din
concurs.

V. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR
ART. 56 Rezolvarea contestaţiilor este atributul exclusiv al Universităţii „Ovidius”

din Constanţa.
Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

ART. 57 (1) Eventualele contestaţii se rezolvă la nivelul Comisiei centrale de
admitere.
(2) Deciziile comisiei in privinta contestatiilor sunt definitive.

ART. 58 Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 ore de la afişarea

rezultatelor iniţiale ale concursului.

ART. 59 Contestaţiile primite vor fi rezolvate în termen de maxim 3 (trei) zile de la
expirarea termenului de depunere al acestora.
ART. 60 Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija

Comisiilor tehnice de admitere ale facultăţilor.

ART. 61 După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul

concursului de admitere se considera încheiat şi nu mai poate fi modificat.

ART. 62 Memoriile sau cererile de orice natură referitoare la eventualele contestaţii

depuse la universitate după afişarea rezultatului contestaţiilor nu vor mai fi luate în
considerare.

ART. 63 Referirile privind conţinutul subiectelor, al baremurilor, precum şi toate

cele care vizează modul de aplicare a prezentei Metodologii proprii de concurs sunt, în
exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de admitere, singura în măsură să
analizeze şi să decidă asupra soluţiilor ce trebuie adoptate în fiecare caz în parte.
Contestaţiile de această natură se vor lua în considerare numai dacă sunt depuse în
termenul precizat mai sus.

ART. 64 Pentru contestatarii care au obţinut iniţial o medie a probei de concurs mai

mică de 9.00 rămâne valabilă media iniţiala („contestaţie respinsă”), dacă diferenţa faţă
de media obţinută nu depăşeşte 1.00 punct (în plus sau în minus). În caz contrar,
comisiile instituite pentru rezolvarea contestaţiilor propun o nouă medie finală pe care o
supun spre validare Comisiei centrale de admitere („contestaţie admisă”).

ART. 65 Pentru contestatarii cu media probei de concurs mai mare de 9.00 se admite
orice schimbare a mediei în urma contestaţiei.
ART. 66 Validarea modificării mediei iniţiale a unei lucrări de către Comisia de

contestaţii atrage după sine recalcularea mediei generale de concurs a candidatului
respectiv şi presupune aducerea candidatului pe poziţia corespunzătoare din Lista
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generală de clasificare a candidaţilor, în ordinea mediilor, cu toate consecinţele care
urmează pentru el.

ART. 67 Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de admis

numai dacă, în urma contestaţiei, obţine media generală de concurs mai mare decât a
ultimului candidat admis iniţial.

ART. 68 Indiferent de modul de soluţionare a contestaţiilor, situaţia celor declaraţi

iniţial admişi nu poate fi modificată.

ART. 69 Comisia tehnică pe facultate întocmeşte proces-verbal pentru fiecare

disciplină la care s-au modificat în mod justificat rezultatele iniţiale.

ART. 70 Lucrările scrise se păstrează în dosarele candidaţilor admişi până la

terminarea studiilor, iar cele ale candidaţilor respinşi se păstrează timp de un an de la
încheierea concursului, în arhiva Universităţii.

VI.
DISPOZIŢII FINALE
ART. 71 (1) Universitatea „Ovidius” Constanţa percepe taxe de înscriere în

cuantumurile stabilite de către Senatul Universităţii.
(2) Excepţie de la această regulă fac copiii personalului didactic aflat în
activitate care sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
învăţământul superior.

ART. 72 Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.
ART. 73 Anumite categorii de candidaţi beneficiază de scutire de la plata taxei de

înscriere, pe bază de acte doveditoare, după cum urmează:
• Candidaţii orfani cu vârsta de până la 26 ani - vor prezenta certificatul de
deces al părintelui/părinţilor, în copie legalizată;
• Candidaţii salariaţi/copii ai salariaţilor Universităţii „Ovidius” - vor
prezenta adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau,
după caz, a unuia dintre părinţi;
• Copiii personalului didactic aflat în activitate - vor prezenta adeverinţă din
care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate.
În cazul
învăţământului preuniversitar adeverinţa va fi vizată de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;
• Candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau aflaţi în plasament familial - vor
prezenta adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia
Copilului.

ART. 74 Se acceptă scutirea de taxă de înscriere la Concursul de admitere 2012

numai pentru un singur domeniu de studiu de licenţă (la secretariatul facultăţii) al
respectivului domeniu de licenţă, unde candidatul va depune actele de înscriere în
original, iar pe legitimaţia de concurs se va specifica „scutit de taxă de înscriere”.

ART. 75 Candidaţii declaraţi admişi la studii cu taxă au obligaţia de a achita în

termenele stabilite anterior 40% din taxa anuală de şcolarizare, sumă care este
nerambursabilă în caz de retragere şi netransferabilă în contul altei persoane.
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ART. 76 Candidaţii admişi la concursul de admitere vor dobândi calitatea de student

prin Decizia de înmatriculare emisă de către Rectorul Universităţii.

ART. 77 Numărul şi data Contractului de studii încheiat odată cu depunerea cererii

de înmatriculare vor corespunde cu numărul şi data înmatriculării din Registrul Matricol
Unic 2012. Responsabilitatea încheierii Contractului de studii revine în totalitate
facultăţilor.

ART. 78 Universitatea „Ovidius” din Constanţa nu are nicio obligaţie faţă de

candidaţii admişi referitor la cazare şi masă. Solicitările candidaţilor în acest sens vor fi
analizate şi rezolvate în limita posibilităţilor. Bursele de studiu şi ajutoarele sociale se vor
atribui în conformitate cu prevederile legale.

ART. 79 Alte precizări cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului de
admitere 2012 se vor face publice prin afişare.
ART. 80 Conducerile facultăţilor Universităţii „Ovidius” din Constanţa au obligaţia

să-şi elaboreze propriile metodologii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studii universitare de licenţă, sesiunile iunie-iulie şi septembrie 2012, pe baza
prezentei metodologii – cadru. Metodologiile proprii privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studii universitare de licenţă, sesiunile iunie-iulie şi
septembrie 2012 în Universitatea “Ovidius” din Constanţa se vor face publice prin
afişare (la sediile facultăţilor şi pe pagina web proprie).
Prezenta metodologie se actualizează anual pe baza reglementărilor M.E.C.T.S. şi
a legislaţiei în vigoare.

Data __________
Rector,
Prof.univ.dr. Tiberius Dănuţ Epure

Prorector Educatie si formare continua,
Prof.univ.dr.ing. Gabriela Stanciu

Secretar Şef universitate,
Banu Rodica

Sef serviciu Juridic şi Contencios,
Jr. Loredana Maximiliana Dan
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