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                                                                                                    RROOMMÂÂNNIIAA  

        MMIINNIISSTTEERRUULL  EEDDUUCCAAŢŢIIEEII  ȘȘII  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII    

UUNNIIVVEERRSSIITTAATTEEAA  DDEE  VVEESSTT  „„  VVAASSIILLEE  GGOOLLDDIIŞŞ””  ddiinn  AARRAADD  

331100002255  AArraadd,,  RRoommâânniiaa  BBdd..  RReevvoolluuţţiieeii  nnrr..  9944--9966,,    tteell..//ffaaxx  00004400//00225577//228800226600,,  ee--mmaaiill::  rreeccttoorraatt@@uuvvvvgg..rroo,,  wweebb::  wwwwww..uuvvvvgg..rroo  

 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE 

 
Regulament 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la ciclul de studii universitare de licenţă și de 
masterat pentru anul universitar 2021 – 2022 în cadrul  

Facultății de Științe Juridice 
 
În conformitate cu următoarele prevederi legale: 
 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HG 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat cu modificările și completările 
ulteriorare; 

 H.G. nr. 299/09.04.2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 
superior pentru anul universitar 2020-2021, publicată în M.Of. nr. 375/11.05.2020; 

 H.G. nr. 297/09.04.2020 privind domeniilr și programele de studii universitare de masterat 
acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, 
publicat în M. Of. nr. 372/08.05.2020; 

 Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/2016 din 15 
decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat; 

 Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3199 din 28 ianuarie 2021 pentru 
modificarea şi completarea din Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile 
de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016. 

 Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4811/17.08.2005, privind acordarea calităţii 
de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat a Universității de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad, în domeniul Medicină; 

 Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării nr. 5199/21.09.2009, prin care 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a dobândit calitatea de Instituţie 
Organizatoare de Doctorat în domeniul Biologie; 

 Carta Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 2019; 

 Ordin MEC nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului 
ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 
licență, masterat și de doctorat; 

http://www.uvvg.ro/
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 Ordin MECTS nr. 5561/ 7.10. 2011, de aprobare a Metodologiei privind formarea continuă 
a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordin MEN Nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 
programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior 
acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică. 

 OUG 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de 
învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; 

 Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 Ordinul 5650/1670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării și al 
ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 HG 52/2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
 

 
Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

aprobă prezentul Regulament  
 

CAPITOLUL I 
 

ORGANIZAREA ADMITERII 
 
Art. 1 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este acreditată prin Legea nr. 240/2002 ca 
instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a 
sistemului naţional de învăţământ, care are în structura sa programe acreditate sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu, având dreptul să organizeze concurs de admitere. 
 
Art. 2. 
(1) Potrivit legii, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad organizează concurs de admitere 
pentru fiecare ciclu de studii universitare. 
(2) Pentru ciclul universitar de licenţă și master, admiterea se organizează pe domenii, la 
specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, la 
învăţământ cu frecvenţă (IF). 
(3) Cifra de şcolarizare a U.V.V.G., asumată de Rectorul Universităţii, conform art. 200 alin. (2) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, este defalcată 
pe facultăţi şi domenii de licenţă, corespunzător capacităţii de şcolarizare stabilite prin Hotărâre 
de Guvern.  
(4) Constituirea formaţiilor de studiu pe programe de studii se va face după exprimarea opţiunilor 
de către candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi în cadrul universităţii noastre, cu condiţia ca 
formaţiile de studiu să poată funcţiona şi economic.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229692
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229692
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229693
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Art. 3 
(1) Admiterea la studii universitare se susține în limba română. 
(2) Certificarea competențelor lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate 
în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de 
învățământ din România sau străinătate, cu predare în limba română, se face de către Centrul 
BLC din cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad. Prin excepție, pentru elevii care au 
urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, 
certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de 
bacalaureat. 
(3) Certificarea competențelor lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate 
în limbi de circulație internațională (engleză, franceză) și care nu prezintă acte de studii, necesare 
la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate abilitate să 
elibereze certificate pentru limba engleză sau franceză, după caz, se face de către Centrul BLC 
din cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad. 
 
Art. 4 
(1) Admiterea la studiile universitare de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Juridice, se face pe baza 
mediei ponderate între media examenului de bacalaureat (80%) şi nota de la proba Limba şi 
literatura română (proba scrisă) din cadrul examenului de bacalaureat (20%) în limita locurilor 
aprobate pentru anul universitar 2021 – 2022.  
(2)Admiterea la studiile universitare de masterat se face pe baza mediei ponderate între media 
examenului de licenţă şi media generală de promovare a anilor de studiu în limita locurilor 
aprobate pentru anul universitar 2021 – 2022, în limita locurilor aprobate prin hotărâre de Guvern.  
(3) Media de calculează cu două zecimale fără rotunjire. 
(4)Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se 
organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 
2021, conform următorului calendar: 
 
Art. 5 
Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se 
organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 
2021, conform următorului calendar: 
SESIUNEA IULIE 2021: 
◆  05 aprilie – 30 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line 
◆  31 iulie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor 
◆ 01 august – 4 august confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de 
școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii 
◆  5 august – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale. 
SESIUNEA DE ADMITERE DIN SEPTEMBRIE 2021 se organizează doar la acele programe de 
studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2021, conform următorului calendar: 

◆ 30 august - 24 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line 
◆ 25 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor 
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◆26 septembrie – 28 septembrie confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de 
școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii 
◆29 septembrie – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale. 
 

CAPITOLUL II 
CANDIDAŢII LA ADMITERE 

Art. 6 
(1) La concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă au dreptul să participe 
numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de 
anul absolvirii liceului. 
(2) La concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de master au dreptul să participe 
numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul 
absolvirii programului de licență. Pentru programele de studii universitare de masterat cu durata 
studiilor de 3 semestre (90 credite) pot candida doar absolvenții programelor de studii universitare 
de licență cu durata de minim 4 ani (240 credite). 
 
Art. 7 
(1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic 
European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii 
universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce 
privește taxele de școlarizare. 
(2) Cetățenii extra-comunitari pot candida pe locurile aprobate de Senatul Universității la 
programele de studii universitare de licență, master acreditate sau autorizate să funcționeze 
provizoriu. 
(3) Responsabilitatea oferirii de informaţii şi a înscrierii candidaţilor străini revine Departamentului 
de Recrutare, Admitere si Marketing Educațional. 
 
Art. 8 
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii Uniunii 
Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform 
metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz. 
 
Art. 9 
(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 
concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. 
(2) Universitatea oferă posibilitatea examinării candidaților printr-o metodă alternativă atunci când 
suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă 
prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită, astfel încât metoda alternativă să nu 
limiteze atingerea standardelor examinării. 
(3) Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, 
distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de 
Ministerul Educației și Cercetării beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea 
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concursului de admitere, cu taxă, în Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, cu excepţia 
domeniului Sănătate. 
(4) Românii de pretutindeni, precum și cetățenii din state terțe Uniunii Europene , declarați admiși 
în ciclul de studii universitare de licență și master se pot înmatricula numai în baza diplomei de 
bacalaureat, de licență, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile 
elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. 
 
Art. 10 
Candidații care au promovat în România examenul de bacalaureat/licență/disertație/ în sesiunile 
corespunzătoare anului școlar/universitar curent prezintă la înscriere diploma de 
bacalaureat/licență/master sau adeverința eliberată de către instituția de învățământ. 
 
Art. 11 
(1) La admitere pot participa si candidați care au urmat și absolvit studii universitare de licență 
integrale sau parțiale la alte instituții de învățământ, în limita cifrelor de școlarizare aprobate. 
(2)Comisiile de echivalare a studiilor din cadrul facultății în urma analizării curriculelor vor propune 
anul de studiu pentru care respectivul student va susține examen de admitere fără a se depăși 
cifra de școlarizare aprobată. Echivalarea studiilor, stabilirea anului de studiu în care poate fi 
înscris studentul și eventualele examene de diferență se realizează în conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind activitatea profesională a studenților și a Regulamentului ECTS. 
(3)Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 
concomitent, cu excepția programelor de studii universitare de licență din domeniul Sănătate cu 
durata studiilor de 5 sau 6 ani, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le 
oferă. 
 

CAPITOLUL III 
COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE ȘI COMISIILE DE ADMITERE PE FACULTATE 

 
Art. 12 
(1) Senatul Universităţii, prin hotărâre, va aproba componenţa nominală a Comisiei Centrale de 
Admitere, componenţa nominală a comisiilor de admitere la nivelul facultăţii și componenţa 
nominală a comisiilor de contestaţii la nivelul facultăţii.  
(2) Comisia Centrală de Admitere răspunde de întreaga activitate privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii. 
(3)  Preşedintele Comisiei Centrale de Admitere este Rectorul Universităţii. 
(4) Comisia Centrală de Admitere este compusă din Rector,  prorectori, preşedinţii comisiilor de 
admitere pe facultate şi secretarul şef al Universităţii. 
(5) Atribuţiile Comisiei Centrale de Admitere sunt următoarele: 

a. instruirea personalului didactic şi administrativ implicat în organizarea şi desfăşurarea 
admiterii pentru cunoaşterea normelor legale şi a normelor interne care reglementează 
această activitate; 

b. centralizarea rezultatelor de la nivelul facultăţilor şi filialelor; 
c. stabilirea şi comunicarea rezultatelor finale la nivelul Universităţii; 
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d. coordonează activitatea comisiilor de admitere ale facultăţilor; 
e. în caz de forţă majoră sau evenimente neprevăzute de natură tehnică, în desfăşurarea 

examenului de admitere online, se va întruni şi va decide asupra modalităţii de desfăşurare 
în continuare a examenului. 

(6) Atribuţiile comisiilor de admitere la nivelul facultăţii sunt următoarele: 
a. afişarea pe site și la sediul facultăţii a următoarelor informații: 

- regulamentul de admitere; 
- structura facultăţii (domeniile, programele de studii universitare de licenţă, 

programele de master); 
- numărul de locuri; 
- actele necesare pentru înscriere; 
- calendarul admiterii; 
- data şi locul de afişare a rezultatelor; 

b. asigură instruirea şi consilierea candidaţilor pe perioada de înscriere, în ceea ce priveşte 
procedura de înscriere, completarea cererii de înscriere, a contractelor de studii, precum şi 
furnizarea de informaţii legate de specificul facultăţii, domeniilor şi programelor de studii, 
perspectivele profesionale la absolvire; 

c. stabilirea rezultatelor finale la nivelul facultăţii;; 
d. înaintarea dosarului cu rezultatele finale ale admiterii Comisiei Centrale de Admitere; 

(7) Atribuţiile comisiilor de contestaţii la nivelul facultăţii sunt următoarele: 
a. înregistrarea eventualelor contestaţii 
b. soluţionarea contestaţiilor 

 
CAPITOLUL IV 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII 
UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 
Secțiunea 1. Înscrierea candidaților 
Art. 13 
(1)Înscrierea candidaților la examenul de admitere, pentru toate programele de studii universitare 
de licență, masterat se realizează online prin programul informatic pus la dispoziție de către 
Universitate.  
(2)Universitatea oferă posibilitatea candidaților de a face înscrierea online și din cadrul Centrului 
permanent de informare și admitere precum și din sediile filialelor Universității. 
(3)Candidații care doresc să se înscrie la examenul de admitere pentru an superior vor trimite 
dosarul personal pe emailul facultății unde doresc să fie admiși, iar în urma verificării acestuia și 
echivalării studiilor efectuate de către Comisia de echivalare a studiilor din cadrul facultății i se va 
comunica candidatului anul de studiu pentru care se poate înscrie la examenul de admitere.  
(4) Candidaţii vor fi informaţi cu privire la modalitatea de susţinere a examenului de admitere, 
online sau onsite, în funcţie de situaţia epidemiologică de la data desfăşurării acestuia. 
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Art. 14 
(1) Pentru înscriere, candidaţii vor completa on-line o cerere în care vor menţiona, sub semnătură 
proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se va atrage atenţia în mod deosebit 
asupra necesităţii precizării opţiunii referitoare la domeniul de studii, limba de studiu, forma de 
învăţământ (IF). Se va atrage atenţia că, în cazul în care la specializarea respectivă nu vor fi 
suficienţi candidaţi admişi (20 pentru studiile universitare de licenţă, 20 pentru programul de 
master  pentru care se optează) pentru alcătuirea unei formaţiuni de studiu, aceasta nu poate 
funcţiona, candidaţii vor putea opta pentru un alt program de studiu din acelaşi domeniu, la 
aceeaşi facultate, conform opţiunilor declarate în fişa de înscriere. Cererea de înscriere cuprinde 
și declarația candidatului privind acordul colectării si procesării datelor cu caracter personal, 
motivarea prelucrării lor precum si drepturile ce le revin candidaților in cazul prelucrării acestor 
date. 
(2) Dosarul de admitere al candidatului se va completa cu următoarele documente: 

a. diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), dacă cel în cauză s-a înscris în 
prealabil la o altă facultate, în acest caz depunând la dosar şi o adeverinţă care să certifice 
faptul că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva facultate; candidaţii care 
au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021 sau în sesiunea 
august-septembrie 2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare a 
examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu, 
în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de 
liceu, la sfârşitul fiecărui an de studiu, termenul de valabilitate şi menţionarea faptului că nu 
a fost eliberată diploma de bacalaureat; 

b. certificatul de naştere; 
c. adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1 si aviz psihologic. 
d. fişă date personale; 
e. o fotografie digitală pentru identificarea candidatului 

 
Art. 15 
Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor 
legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către 
persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pe perioada 
instituirii stării de alertă, necesitate sau urgenţă, în baza autonomiei universitare, se poate realiza 
înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de 
către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi 
cele originale. 
 
Art. 16 
Pentru admiterea la studiile universitare de licenţă cetăţenii statelor membre ale Uniunii 
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene precum 
şi cetăţenii extra-comunitari vor prezenta la înscriere următoarele documente: 
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a. diploma de absolvire a liceului (bacalaureat), traducere legalizată, în limba română, având 
obligatoriu apostila de la Haga (pentru țările semnatare ale Convenției de la Haga);  

b. foaia matricolă aferentă diplomei de promovare a examenului de bacalaureat  
c. certificatul de naştere, copie/traducere legalizată, în limba română;  
d. certificat de competenţă lingvistică care să ateste cunoştinţele de limba 

română/engleză/franceză, după caz, a candidaţilor străini care doresc să se înscrie la 
studiile universitare de licență desfășurate în limba română; 

e. o fotografie digitală pentru identificarea candidatului 
f. adeverinţă medicală și aviz psihologic; 
g. copie a actului de identitate sau a paşaportului/traducere legalizată, în limba română; 

 
Art. 17 
Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2021-2022 se 
realizează înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea 
responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele 
digitale/scanate și cele originale. 
 
Art. 18 
După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din 
fișa de înscriere nu pot fi modificate. În cazuri excepţionale justificate, în termen de 24 de ore de 
la data încheierii înscrierilor candidatul are posibilitatea să îşi completeze dosarul de înscriere cu 
alte documente solicitate pentru concursul de admitere. 
 
Secțiunea 2. Verificarea și notarea probelor de concurs 
Art. 19 
Media generală de admitere pentru studiile universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 
(cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. 
 
Art. 20 
(1) Admiterea la studiile universitare de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Juridice se face pe baza 
mediei ponderate între media examenului de bacalaureat (80%) şi nota de la proba Limba şi 
literatura română (proba scrisă) din cadrul examenului de bacalaureat (20%) în limita locurilor 
aprobate pentru anul universitar 2021 – 2022.  
(2) Media de calculează cu două zecimale fără rotunjire.  
 
Art. 21 
(1) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de 
admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu. 
(2) Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru 
stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția de învățământ superior la care aceștia au 
candidat. 
(3) Pentru candidaţii cu aceleaşi medii generale, departajarea se va efectua pe baza următoarelor 
criterii, aplicate succesiv:  
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a. în ordinea descrescătoare a mediei examenului de Bacalaureat; 
b. în ordinea descrescătoare a mediei generale a anilor de liceu; 

 
Secțiunea 3. Rezultatele concursului 
Art. 22 
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul facultății și pe pagina web 
a Universității/Facultății, conform calendarului admiterii. 
 
Art. 23 
(1) Eventualele contestaţii se trimit pe mailul secretariatului facultății pentru care a susținut 
admiterea în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere la 
comisia de contestaţii din cadrul fiecărei facultăţi. 
(2) Rezultatele contestaţiilor se comunică în cel mult 24 de ore după încheierea termenului de 
depunere a acestora. 
(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere. 
(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul 
concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat. 
(5) În baza autonomiei universitare, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este singura în 
măsură să decidă asupra contestaţiilor, potrivit reglementărilor proprii şi a legislaţiei în vigoare.  
(7) Decizia comisiei de rezolvare a contestaţiilor este definitivă. 
 
Art. 24 
(1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se 
trei tipuri de liste: 

a. liste provizorii – cu ierarhizarea candidaților, generate după admitere; 
b.liste definitive – cu ierarhizarea candidaților, generate după soluționarea contestațiilor 

care cuprind rezultatele definitive și incontestabile; 
c. lista candidaților admiși, confirmați prin plata taxei de școlarizare (integral sau parțial, 

conform hotărârii Consiliului de Administrație). 
(2) Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate 
transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar. 
(3) Listele conțin următoarele categorii de informații: 

a. lista candidaților admiși; 
b. lista candidaţilor în aşteptare, pentru candidații proveniți din tarile non-UE; 
c. lista candidaților respinși, dacă este cazul. 

 
Secțiunea a 4-a. Înmatriculare 
Art. 25 
(1)Până la data de 30 septembrie 2021 se face înmatricularea candidaților declarați admiși, care 
au achitat taxa de școlarizare (integral sau parțial, conform hotărârii Consiliului de Administrație, 
pentru fiecare program de studiu) și au semnat contractul de școlarizare. 
(2) În vederea înmatriculării candidatul declarat admis va prezenta la secretariatul facultății 
următoarele documente: 
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a.diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizată, dacă 
cel în cauză s-a înscris în prealabil la o altă facultate, în acest caz depunând la dosar şi o 
adeverinţă care să certifice faptul că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva 
facultate; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021 
sau în sesiunea august-septembrie 2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat 
următoare a examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată 
de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii 
de liceu, la sfârşitul fiecărui an de studiu, termenul de valabilitate şi menţionarea faptului că nu 
a fost eliberată diploma de bacalaureat; 
b.certificatul de naştere; 
d. adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1 si aviz psihologic. 
e.trei fotografii format ¾;  
f. contractul de școlarizare în original, completat și semnat. 
g.o mapă de plastic care sa conțină toate documentele enumerate anterior in format tipărit 

(3) În vederea înmatriculării cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene precum şi cetăţenii extra-comunitari vor 
prezenta la înscriere, următoarele documente: 

a. diploma de absolvire a liceului (bacalaureat), în original şi copie/traducere legalizată, în 
limba română, având obligatoriu apostila de la Haga (pentru țările semnatare ale 
Convenției de la Haga);  

b. foaia matricolă aferentă diplomei de promovare a examenului de bacalaureat în original 
și copie/traducere legalizată, în limba română;  

c. certificatul de şi copie/traducere legalizată, în limba română;  
d. certificat de competenţă lingvistică care să ateste cunoştinţele de limba română a 

candidaţilor străini care doresc să se înscrie la studiile universitare de licență 
desfășurate în limba română; 

e. trei fotografii format ¾;  
f. adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și 

antecedentele personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba 
română și aviz psihologic  

g. copie a actului de identitate sau a paşaportului/traducere legalizată, în limba română; 
h. contractul de școlarizare în original, completat și semnat 
i. o mapă de plastic care sa conțină toate documentele enumerate anterior in format 

tipărit 
(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați admiși și 
înmatriculați. 
(5) Înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din țările non-UE,  declaraţi admişi se face în 
termen de 30 de zile de la data primirii scrisorii de acceptare emisă de către minister, in urma 
semnarii  contractului de şcolarizare şi achitarii integrale a taxei de şcolarizare pentru anul I de 
studiu, dar nu mai târziu de ultima zi a semestrului I, studenţii urmând un program de recuperare 
a activităţilor didactice. 
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Art. 26  
Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a 
Rectorului Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad. După aprobarea înmatriculării, studenții 
sunt înscriși în Registrul matricol al facultății si in sistemul de management al studenților 
implementat in Universitate (UMS). Ulterior, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării și 
UEFISCDI, studenții vor fi introduși in aplicația RMU (Registrul Matricol Unic). 
 

 
CAPITOLUL V 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII 
UNIVERSITARE DE MASTER 

 
Secțiunea 1. Înscrierea candidaților 
Art. 27 
Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un 
domeniu apropiat, obținerea de competențe complementare în alte domenii, precum și 
dezvoltarea capacităților de cercetare științifică. 
 
Art. 28 
Pot candida la programele de studii universitare de masterat absolvenții cu diplomă de licență sau 
echivalentă. Pentru programele de studii universitare de masterat cu durata studiilor de 3 
semestre (90 credite) pot candida doar absolvenții programelor de studii universitare de licență cu 
durata de minim 4 ani (240 credite). 
 
Art. 29 
(1) Înscrierea candidaților la examenul de admitere, pentru toate programele de studii universitare 
de masterat se realizează online prin programul informatic pus la dispoziție de către Universitate.  
(2) Universitatea oferă posibilitatea candidaților de a face înscrierea online și din cadrul Centrului 
permanent de informare și admitere precum și din sediile filialelor Universității. 
 
Art. 30 
(1) Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza cărții de identitate/pașaportului și a 
celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament de admitere. 
 (2) Pentru admiterea la studiile universitare de masterat, candidaţii vor completa o cerere de 
înscriere la care se anexează următoarele documente: 

a. diploma de bacalaureat - copie; 
b. diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta) 
c. absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în anul 2021 pot prezenta la înscriere, în 

locul diplomei de licenţă, adeverinţă în care se menţionează media obţinută la licenţă şi 
mediile obţinute în anii de studiu; 

d. foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă; 
e. certificatul de naştere - copie; 
f. adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1 si aviz psihologic. 
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g. o fotografie digitală pentru identificarea candidatului 
Cererea de înscriere cuprinde si declarația candidatului privind acordul colectării și procesării 
datelor cu caracter personal, motivarea prelucrării lor precum si drepturile ce le revin 
candidaților în cazul prelucrării acestor date. 

Art. 31 
Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor 
legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către 
persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pe perioada 
instituirii stării de alertă, necesitate sau urgenţă, în baza autonomiei universitare, se poate realiza 
înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de 
către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi 
cele originale. 
 
Art.32 
Pentru admiterea la studiile universitare de masterat cetăţenii statelor membre ale Uniunii 
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene precum 
şi alţi cetăţeni străini extra-comunitari vor prezenta la înscriere următoarele documente: 

a. diploma de absolvire a liceului (bacalaureat) și a facultăţii, copie/traducere legalizată în 
limba română, având obligatoriu apostila de la Haga (pentru țările semnatare ale 
Convenției de la Haga); foaia matricolă aferentă diplomei de promovare a examenului de 
bacalaureat și a examenului de licență în copie/traducere legalizată în limba română;  

b. certificatul de naştere copie/traducere legalizată în limba română;  
c. certificat de competenţă lingvistică care să ateste cunoştinţele de limba română a 

candidaţilor străini care doresc să se înscrie la studiile universitare de licență desfășurate 
în limba română; 

d. o fotografie digitală pentru identificarea candidatului 
e. adeverinţă medicală și aviz psihologic; 
f. copie a actului de identitate sau a paşaportului/traducere legalizată  

 
Art. 33 
După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din 
fișa de înscriere nu pot fi modificate. 
 
Secțiunea 2. Verificarea și notarea probelor de concurs 
Art. 34 
(1) Admiterea la studiile universitare de masterat se face pe baza mediei ponderate între media 
examenului de licenţă şi media generală de promovare a anilor de studiu în limita locurilor 
aprobate pentru anul universitar 2021 – 2022, în limita locurilor aprobate prin hotărâre de Guvern. 
Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 
(2) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute. Media generală 
de admitere pentru studiile universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase). 
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(3) Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru 
stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția de învățământ superior la care aceștia au 
candidat. 
(4) Pentru candidaţii cu aceleaşi medii generale, departajarea se va efectua pe baza următoarelor 
criterii, aplicate succesiv:  

a. în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licență; 
b. în ordinea descrescătoare a mediei generale a anilor de studiu din facultate; 

 
Secțiunea 3. Rezultatele concursului 
Art. 35 
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul facultăților și pe pagina 
web a Universității. 
 
Art. 36 
1) Eventualele contestaţii se trimit pe mailul secretariatului facultății pentru care a susținut 
admiterea în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere la 
comisia de contestaţii din cadrul fiecărei facultăţi. 
(2) Rezultatele contestaţiilor se comunică în cel mult 24 ore după încheierea termenului de 
depunere a acestora. 
(3)Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere. 
(4)După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul 
concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat. 
(5) În baza autonomiei universitare, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este singura în 
măsură să decidă asupra contestaţiilor, potrivit reglementărilor proprii şi a legislaţiei în vigoare.  
(6) Deizia comisiei de rezolvare a contestaţiilor este definitivă. 
 
Art. 37 
(1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se 
trei tipuri de liste: 

a. liste provizorii – cu ierarhizarea candidaților, generate după admitere; 
b.liste definitive – cu ierarhizarea candidaților, generate după soluționarea contestațiilor 

care cuprind rezultatele definitive și incontestabile; 
c. lista candidaților admiși, confirmați prin plata taxei de școlarizare (integral sau parțial, 

conform hotărârii Consiliului de Administrație) 
(2) Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate 
transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar. 
(3) Listele conțin următoarele categorii de informații: 

a. lista candidaților admiși; 
b. lista candidaţilor în aşteptare, pentru candidații proveniți din tarile non-UE; 
c. lista candidaților respinși, dacă este cazul. 
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Secțiunea a 4-a. Înmatriculare 
Art. 38 
(1)Până la data de 30 septembrie 2021 se face înmatricularea candidaților declarați admiși, care 
au achitat taxa de școlarizare (integral sau parțial, conform hotărârii Consiliului de Administrație, 
pentru fiecare program de studiu) și au semnat contractul de școlarizare. 
(2) În vederea înmatriculării candidatul declarat admis va prezenta la secretariatul facultății 
următoarele documente: 

a.diploma de bacalaureat - copie; 
b.diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizată; 
absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în anul 2021 pot prezenta la înscriere, în 
locul diplomei de licenţă, adeverinţă în care se menţionează media obţinută la licenţă şi 
mediile obţinute în anii de studiu; 
c.foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă - copie; 
d.certificatul de naştere - copie; 
f.adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1 si aviz psihologic. 
g.trei fotografii format ¾;  
h. contractul de școlarizare în original, completat și semnat 
i.mapă plastic; 

(3) În vederea înmatriculării cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene precum şi cetăţenii extra-comunitari vor 
prezenta la înscriere, următoarele documente: 

a. diploma de absolvire a liceului (bacalaureat) și a facultăţii, în original şi copie/traducere 
legalizată în limba română, având obligatoriu apostila de la Haga (pentru țările 
semnatare ale Convenției de la Haga); foaia matricolă aferentă diplomei de promovare 
a examenului de bacalaureat și a examenului de licență în copie/traducere legalizată în 
limba română;  

b. certificatul de naştere în copie/traducere legalizată în limba română;  
c. certificat de competenţă lingvistică care să ateste cunoştinţele de limba română a 

candidaţilor străini care dorescsă se înscrie la studiile universitare de licență 
desfășurate în limba română; 

d. adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și 
antecedentele personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba 
română și aviz psihologic; 

e. copie a actului de identitate sau a paşaportului/traducere legalizată  
f. trei fotografii format ¾;  
g. contractul de școlarizare în original, completat și semnat 
h. mapă plastic; 

(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați admiși și 
înmatriculați. 
 
Art. 39 
Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a 
Rectorului Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad. După aprobarea înmatriculării, studenții 
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sunt înscriși în Registrul matricol al facultatii si in sistemul de management al studentilor 
implementat in Universitate (UMS). Ulterior, la solicitarea Ministerului Educatiei și Cercetării și 
UEFISCDI, studentii vor fi introdusi in aplicatia RMU (Registrul Matricol Unic). 

 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 40 
Dispozițiile prezentului Regulament vor fi completate cu eventualele reglementări ulterioare ale 
Ministerului Educaţiei și Cedrcetării şi cu hotărârile ce vor fi aprobate de SenatulUniversitar. 
 
Art. 41 
Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în 
data de  17.03.2021 
 
 

DECAN, 
Conf. univ. dr. Daniel BERLINGHER 

 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


