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METODOLOGIA ORGANIZARII CONCURSULUI DE
ADMITERE ÎN ANUL 2009
1. Organizarea concursului de admitere
1.1. Consideraţii generale
Admiterea în învăţământul superior pentru ciclul de studii universitare de licenţă,
studii aprofundate, master şi continuarea studiilor se va face prin concurs în conformitate cu:
• "Ordinul nr. .................. privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii
în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2009-2010” elaborat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
• Prevederile Legii nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare;
• Art. 108, alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000
privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă;
• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
• Hotărârea Guvernului nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la
distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior;
• Hotărârea Guvernului nr. 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;
• Ordinul M.Ed.C.I. nr. 3328/04.03.2009 privind repartizarea cifrelor de şcolarizare în
învăţământul superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2009 – 2010.
• "Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere în anul 2009", elaborată
de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Admiterea în ciclul I de studii se organizează pe domenii de studiu.
Admiterea în învăţământul superior pentru ciclul de studii universitare de licenţă
anul I, prin concurs pe opţiuni pentru toate domeniile, se face pe baza tabelului 1.
Media minimă de admitere va fi 5,00.
Locurile subvenţionate de la buget sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza
cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc
de către Senatul universitar, cu aprobarea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
De locurile în regim cu taxă, în limita celor aprobate, pot beneficia, dacă doresc,
candidaţii care urmează pe lista celor “declaraţi admişi pe locurile bugetate”, în ordine
descrescătoare a mediilor.
Admiterea în învăţământul superior pentru ciclul de studii universitare de
licenţă, anul I de studii, se organizează în sesiunea iulie 2009.
Pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima sesiune, se organizează a
doua sesiune. In acest caz, concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de
licenţă se desfăşoară în luna septembrie 2009.
Cetăţenii României au drepturi egale de acces la concursul de admitere, indiferent de
condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.
Admiterea la studii aprofundate sau master se face prin concurs organizat pe profiluri
(module), cu cifre de şcolarizare stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
1.2. Organizarea activităţilor
Pentru coordonarea lucrărilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere pentru anul 2009 - 2010, cu cel puţin 45 de zile înainte de începerea
acestuia se va numi Comisia de admitere pe facultate, care este subordonată Comisiei centrale
de admitere pe universitate. Comisia de admitere pe facultate este condusă de decan, în
calitate de preşedinte şi îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea directă şi permanentă a
preşedintelui Comisiei centrale de admitere pe universitate.
Comisiei de admitere pe facultate îi revine toată răspunderea pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului, pe toată durata acestuia, respectarea legalităţii şi asigurarea
securităţii documentelor.
Din momentul constituirii comisiei, aceasta preia toate sarcinile privind pregătirea,
organizarea, îndrumarea şi controlul concursului de admitere, coordonarea activităţii
personalului didactic şi de secretariat angrenat în desfăşurarea acestei acţiuni.
Pe perioada desfăşurării concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor
şi terminând cu rezolvarea contestaţiilor, comisia de admitere îşi stabileşte un sediu, care va fi
dotat cu toate cele necesare în vederea preluării, verificării şi păstrării documentelor
candidaţilor în condiţii de deplină securitate.
În sediul comisiei de admitere este interzis accesul persoanelor care nu au atribuţii în
desfăşurarea concursului de admitere.
Decanul facultăţii şi respectiv, membrii comisiei de admitere pot fi înlocuiţi în următoarele
situaţii:

•
•

când au rude de gradul I printre candidaţii la concursul de admitere la Facultatea de
Inginerie;
când devin indisponibili din motive de sănătate.

Pentru activităţile de admitere preşedintele comisiei stabileşte:
- lista nominală a personalului didactic ce urmează a fi antrenat în acţiunile de înscriere,
verificare a documentelor şi de rezolvare a contestaţiilor depuse de candidaţi.
- lista nominală a personalului didactic şi tehnico-administrativ ce urmează a fi antrenat în
acţiunile de stabilire a mediilor şi afişarea rezultatelor concursului de admitere;
Repartizarea cadrelor didactice şi a celorlalte persoane pe acţiuni concrete se face de
către preşedintele comisiei de admitere pe facultate, pentru fiecare etapă de desfăşurare a
concursului.
În acest scop, pe toată perioada desfăşurării concursului, întregul personal
didactic şi tehnico-administrativ nominalizat va fi la dispoziţia comisiei de admitere
pentru a putea fi mobilizat şi convocat operativ.
Preşedintele comisiei de admitere va asigura instruirea întregului personal antrenat în
desfăşurarea admiterii, pe care îl va convoca în acest scop înaintea începerii concursului sau a
etapei respective. Instruirea este obligatorie pentru tot personalul implicat şi va fi certificată
sub semnatură.
Cadrele didactice şi alte persoane care se abat de la respectarea acestor norme sau
care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a concursului, securitatea
deplină şi aprecierea obiectivă a documentelor, înregistrarea corectă a datelor, vor fi
sancţionate conform legislaţiei în vigoare.
Cei care nu răspund convocării vor fi consideraţi absenţi nemotivaţi şi sancţionaţi.

2. Înscrierea candidaţilor
2.1. Consideraţii generale
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face în locuri stabilite, special
amenajate în acest scop. Acesta va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare.
Pentru anul I se pot înscrie la concursul de admitere pentru ciclul de studii
universitare de licenţă candidaţii, care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.
La studii aprofundate şi master se pot înscrie absolvenţii studiilor de lungă durată
cu diplomă (5 ani) şi absolvenţii ciclului Bologna (4 ani), atât din instituţia organizatoare cât
şi din alte instituţii de învăţământ superior, inclusiv din cele care nu organizează astfel de
studii aprofundate în anul universitar 2009/2010.
Înscrierea la master se poate face indiferent de specializarea şi profilul la care
candidatul a obţinut diploma, iar la studii aprofundate numai cei cu diplomă în domeniu.
În eventualitatea organizării celei de-a doua sesiuni pentru ocuparea locurilor rămase
vacante după primul concurs de admitere, afişarea locurilor libere trebuie făcută până la data
de 1 septembrie 2009.

2.2. Perioada de înscriere
Înscrierile candidaţilor se vor face în perioadele:
Etapa 1:
a) 15 – 24 iulie 2009 pentru anul I de studii;
b) 7 – 16 septembrie 2009, pentru studii aprofundate şi master;
c) 7 – 16 septembrie 2009, pentru continuarea studiilor.
Etapa 2:
a) 7 – 16 septembrie 2009, pentru anul I de studii, în eventualitatea desfăşurării
concursului;
2.3. Acte necesare pentru înscriere
Înscrierea se face, pe baza dosarelor personale întocmite de candidaţi, la secretariatul
comisiei de admitere care, după verificarea fiecărui dosar, eliberează legitimaţii de concurs.
Dosarele de concurs trebuie să conţină:
a) pentru admiterea în anul I de studii:
1. - cerere tip de înscriere, completată corect, cu precizarea domeniilor aferente în
ordinea preferinţelor;
2. - diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată la notariat (pentru cei care s-au înscris la altă facultate);
3. – foaia matricolă;
4. - certificatul de naştere, în copie legalizată;
5. - adeverinţă medicală tip;
6. - 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
7. - 1 dosar plic;
8. - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la
concursul de admitere, respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie
legalizată - pentru cei care se înscriu ca să urmeze o altă facultate;
9. - adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de
secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată (dacă este cazul);
10. - chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Sunt scutiţi de această taxă:
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copii eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;
- candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989;
- membrii de familie ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din universitatea
sibiană;
- copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat), din reţeaua de stat,
o singură dată şi numai la o singură instituţie de învăţământ superior de stat (unde a depus
diploma de bacalaureat în original).
În toate aceste situaţii candidaţii trebuie să prezinte acte doveditoare.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie
2009, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de

liceu, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, notele obţinute la
probele susţinute şi media anilor de liceu.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire precum şi
studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat
alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.
Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai
multe domenii în vederea admiterii pentru ciclul de studii universitare de licenţă, dosarul cu
actele originale se depune la prima opţiune.
b) pentru admiterea la studii aprofundate, master şi pentru continuarea studiilor, actele
necesare vor fi;
1. - cerere tip de înscriere;
2. - diplomă de bacalaureat;
3. - diplomă de licenţă/absolvire + foaie matricolă (pentru promoţia 2009, adeverinţă),
ambele în original;
4. - certificat de naştere, în copie şi original pentru legalizare la comisie;
5. - 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate.
Absolvenţii cu diplomă de master, respectiv diplomă de studii aprofundate,
precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă
au urmat alte masterate (studii aprofundate) şi perioadele în care au fost susţinuţi
financiar de la bugetul de stat.
Candidaţii pentru forma de studii aprofundate şi master, absolvenţi ai promoţiei 2009,
pot prezenta, în locul diplomei, adeverinţa tip din care să rezulte că au absolvit facultatea şi că
au promovat examenul de diplomă (licenţă) în care, se va specifica media anilor de studiu şi
media de la examenul de diplomă (licenţă).
Candidaţii declaraţi reuşiţi au obligaţia de a depune la facultate diploma de absolvire
sau de licenţă în original până cel mai târziu la începerea anului universitar.
2.4 Alte precizări
Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, pe locurile subvenţionate, au
obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu
aceasta, în original şi să se înscrie, până cel târziu:
• - 07 august 2009 – pentru admiterea din iulie;
• - 25 septembrie 2009 – pentru admiterea din septembrie.
Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, pe locurile cu taxă, au obligaţia
de a încheia contractul de şcolarizare cu achitarea primei rate din taxa de studiu, până
cel târziu:
• 07 august 2009 – pentru admiterea din iulie;
• 25 septembrie 2009 – pentru admiterea din septembrie.
CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI CARE NU SE ÎNSCRIU ŞI/SAU NU PLĂTESC
PRIMA RATǍ A TAXEI ŞCOLARE PÂNĂ LA 07 AUGUST 2009, PENTRU PRIMA
SESIUNE RESPECTIV, 25 SEPTEMBRIE 2009, PENTRU A DOUA SESIUNE DE
ADMITERE, PIERD LOCUL PE CALE L-AU OBŢINUT PRIN CONCURS.
Locul rămas vacant va fi ocupat de candidatul cu media generală imediat următoare
din rândul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă după prima sesiune de examene.

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri în regim cu taxă, care nu au achitat prima
rată până la 07 august 2009, nu vor putea beneficia de glisarea pe locuri subvenţionate
de la buget indiferent de media cu care au fost admişi.
Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi,
pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă
şi o a doua specializare în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate,
beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu
(scăzând din durata de studiu a noului domeniu anii de studiu cu finanţare de la buget la
specializarea iniţială).
Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior de stat care au fost admişi în anii
precedenţi pe locuri cu taxă pot trece în regim fără taxă în acelaşi domeniu în urma unei noi
admiteri în limita numărului de locuri subvenţionate de la bugetul de stat, dacă au fost
declaraţi reuşiţi. Consiliul facultăţii stabileşte anul în care pot fi înmatriculaţi, precum şi
eventualele examene de diferenţă.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă, respectiv diploma de absolvire, pot urma o a
doua facultate în regim cu taxă, în învăţământul de lungă durată, având obligativitatea să
declare dacă au urmat o altă specializare.
Au dreptul de a se înscrie în învăţământul universitar fără susţinerea concursului de
admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă, în cadrul numărului de locuri
alocate, conform Ordinului M.Ed.C. nr. 1004/2002 absolvenţii de liceu cu diplomă de
bacalaureat promoţia 2009 care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiadele internaţionale,
naţionale şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale.
La admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la Facultatea de Inginerie
sunt recunoscute următoarele olimpiade şi concursuri şcolare naţionale acreditate de
M.Ed.C.I.:
Olimpiade naţionale:
- Matematică;
- Fizică;
- Chimie;
- Ştiinţele pământului (interdisciplinar);
- Informatică;
- Educaţie tehnologică;
- Resurse naturale şi protecţia mediului – I;
- Resurse naturale şi protecţia mediului – II;
- Tehnic – I;
- Tehnic – II;
- Tehnic – III;
- Servicii.
Concursuri naţionale:
- Concursul interdisciplinar "Vrânceanu Procopiu" (Matematică şi fizică);
- Concursul interdisciplinar "Istorie şi Societate în dimensiune virtuală" (numai
pentru cei care susţin proba de matematică/informatică la bacalaureat);
- Concursul naţional "Evrika";
- Concursul "Infoeducaţia";
- Concursul de Informatică Aplicată CIA.

Absolvenţii de liceu care se încadrează în prevederile paragrafului anterior:
• - vor înainta cereri scrise conducerii Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, care va
decide asupra solicitărilor în baza Adresei M.Ed.C. nr.45015/30.11.2004.
• - vor opta, până la data de 07 august 2009, cu depunerea actelor în original, pentru a
ocupa un singur loc finanţat de la bugetul de stat şi să se înscrie.
Potrivit H.G. nr. 1004/2002 studenţii care au obţinut în perioada studiilor liceale
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale pot urma, la cerere, fără taxe de şcolarizare
cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.
Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi
confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. În caz că se constată nereguli, candidaţii
respectivi sunt convocaţi de urgenţă la sediul comisiei, pentru clarificarea situaţiei şi
adoptarea unei hotărâri definitive.
La înscriere, candidatul va verifica:
- ordinea de preferinţă a domeniilor, media de bacalaureat şi nota corespunzătoare
probei a doua în concordanţă cu opţiunile candidatului.
Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor precizate pe fişa de înscriere
se verifică şi corecturile necesare se efectuează imediat.

3. Desfăşurarea concursului
3.1. Datele concursului
Concursurile de admitere pentru anul universitar 2009/2010 se desfăşoară la următoarele date:
Ingineri (zi/ID/FR)
Etapa I:
Etapa II:

înscrieri:

15 – 24 iulie 2009

rezultate:

27 iulie 2009

înscrieri:

7 – 16 septembrie 2009

rezultate:

18 septembrie 2009

Masterat + studii aprofundate
înscrieri:

7 – 16 septembrie 2009

rezultate:

18 septembrie 2009

înscrieri:

7 – 16 septembrie 2009

Continuare studii
analiză dosar şi rezultate:

18 septembrie 2009

4. Stabilirea şi afişarea rezultatului concursului
4.1. Prelucrarea datelor pe calculator
Componenţa comisiei:
• - preşedintele comisiei;
• - secretarul comisiei;
• - responsabilul şi echipa de prelucrare a datelor.
Se lucrează cu calculatoare independente, cu programul de admitere implementat pe
hard-disk. Calculatoarele şi programul de admitere sunt asigurate prin cheia mecanică
(preşedinte), parola bilaterală (preşedinte şi secretar) şi sigiliul de sală.
4.2. Stabilirea mediilor şi afişarea rezultatelor
Mediile la concursul de admitere se stabilesc astfel:
• pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă, media de concurs se
obţine conform tabelului 1.
Tabelul 1
DOMENIUL DE LICENŢĂ
INGINERIE INDUSTRIALĂ1
INGINERIE INDUSTRIALĂ2
INGINERIE MECANICĂ
MINE, PETROL ŞI GAZE
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
INGINERIE ELECTRICĂ
INGINERIA MEDIULUI
INGINERIA TRANSPORTURILOR
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
INGINERIA SISTEMELOR
INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
MECATRONICĂ ŞI ROBOŢI

•

CONCURS PE BAZA:
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Media anilor de studiu
din liceu (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Media anilor de studiu
din liceu (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Media anilor de studiu
din liceu (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Media anilor de studiu
din liceu (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Media anilor de studiu
din liceu (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Nota obţinută la
bacalaureat – proba matematică/informatică (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Nota obţinută la
bacalaureat – proba matematică/informatică (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Media anilor de studiu
din liceu (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Media anilor de studiu
din liceu (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Media anilor de studiu
din liceu (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Nota obţinută la
bacalaureat – proba matematică/informatică (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Nota obţinută la
bacalaureat – proba matematică/informatică (50%)
Media obţinută la bacalaureat (50%) + Media anilor de studiu
din liceu (50%)

pentru admiterea la master, studii aprofundate media de concurs se obţine:
- făcând media ponderată a mediei anilor de studiu (50%) şi a mediei obţinute la
examenul de diplomă (licenţă) (50%).

Ocuparea locurilor pe domenii se face pe baza opţiunii candidaţilor, exprimată în
cererea de înscriere, în ordinea descrescătoare a mediilor, calculate ca mai sus.
•

Media minima de admitere va fi 5,00 (cinci).

Pentru ordonarea listei candidaţilor cu medii egale în vederea admiterii, departajarea
se va face conform tabelului 2.
Tabelul 2
DOMENIUL DE LICENŢĂ
INGINERIE INDUSTRIALĂ1
INGINERIE INDUSTRIALĂ2
INGINERIE MECANICĂ
MINE, PETROL ŞI GAZE
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
INGINERIE ELECTRICĂ
INGINERIA MEDIULUI
INGINERIA TRANSPORTURILOR
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
INGINERIA SISTEMELOR
INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
MECATRONICĂ ŞI ROBOŢI

CRITERIU DEPARTAJARE
Media anilor de studiu din liceu
Media anilor de studiu din liceu
Media anilor de studiu din liceu
Media anilor de studiu din liceu
Media anilor de studiu din liceu
Nota obţinută la bacalaureat – proba matematică/informatică
Nota obţinută la bacalaureat – proba matematică/informatică
Media anilor de studiu din liceu
Media anilor de studiu din liceu
Media anilor de studiu din liceu
Nota obţinută la bacalaureat – proba matematică/informatică
Nota obţinută la bacalaureat – proba matematică/informatică
Media anilor de studiu din liceu

În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe specializări, acesta
poate opta pentru calitatea de student la una din specializări, pe locuri fără taxă şi la a
doua în regim de taxă.
Pentru admiterea candidaţilor la studii aprofundate şi master cu medii egale cu cea a
candidatului admis pe ultimul loc vor funcţiona următoarele criterii de departajare:
a) suma notelor probelor de concurs;
b) media de absolvire a facultăţii.
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere pe
universitate, se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare, pe domenii şi pe site-ul
facultăţii, precizându-se ziua şi ora afişării.
Dacă un candidat renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas
liber se ocupă în ordine după cum urmează:
a). - de către unul din candidaţii reuşiţi cu media generală egală cu cea a ultimului
declarat admis, aplicând criteriile precizate anterior;
b). - de către un candidat “admis fără loc” cu medie mai mare sau egală cu media minimă
admisibilă, considerând lista în ordine strict descrescătoare a mediilor;
c). - se scoate la concurs de admitere, după caz, în cadrul celei de a doua sesiuni (pentru
locurile rămase libere din prima sesiune);
d). - prin redistribuire în cadrul:
- facultăţii;
- profilului;
- universităţii,
în condiţiile stabilite prin metodologia proprie;
e). - se anulează conform metodologiei proprii.
Prevederile d, e se aplică şi pentru locurile rămase libere după concursul din
septembrie.
Candidaţii declaraţi admişi, indiferent de forma de învăţământ, sunt înmatriculaţi în
anul corespunzător de studiu, în baza rezultatului concursului, pentru anul universitar
2009/2010 prin decizie a rectorului.

5. ÎNVǍŢǍMÂNTUL CU FRECVENŢA REDUSǍ ŞI LA DISTANŢǍ
5.1.Concursul de admitere de la toate specializările ID şi FR, se desfăşoară în
aceeaşi perioadă cu învăţământul de zi cu frecvenţă, cu posibilitatea prelungirii până la data
de 30.10.2009.
Candidaţii care optează pentru această formă de învăţământ trebuie să îndeplinească
una din următoarele condiţii:
- angajat, cu vechime de cel puţin de 3 ani;
- continuare de studii;
- a doua facultate.
Concursul de admitere se desfăşoară după două proceduri posibile:
I. Prin utilizarea listelor de candidaţi înscrişi pe domenii la admiterea la zi;
II. Prin înscrierea direct la forma de învăţământ ID/FR.
Media la concursul de admitere se calculează:
- media anilor de studiu din liceu, cu o pondere de 50%;
- media generală de la bacalaureat, cu o pondere de 50%.
5.2. Înscrierea candidaţilor se face pe domenii la sediul comisiei pe facultate.
Candidaţii vor menţiona pe cererea de concurs un număr de telefon la care pot fi anunţaţi
asupra unor neclarităţi din dosarul lor sau în alte situaţii în care sunt implicaţi.
Candidaţii pot depune dosarele de înscriere şi la centrele teritoriale ID ale Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu.
Introducerea datelor în UMS se va realiza de către personalul subcomisiei introducere
date la sediul Facultăţii de Inginerie până la data de 30.10.2009.
Actele necesare la înscriere:
- cerere tip de înscriere (de la secretariat, la înscriere);
- diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată la notariat);
- foaia matricolă;
- certificat de naştere în copie legalizată;
- adeverinţă că este angajat în şi are o vechime de cel puţin 3 ani sau diplomă de
absolvire (copie legalizată pentru continuarea studiilor) sau diplomă de licenţă
(pentru a doua facultate);
- adeverinţă medicală tip;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- dosar plic;
- 5 plicuri A4 timbrate şi autoadresate;
- 5 plicuri A5 timbrate şi autoadresate;
- Chitanţă de plată a taxei de înscriere.
5.3. Clasificarea candidaţilor
După încheierea înscrierilor se realizează clasificarea candidaţilor pe specializări în
ordine descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute în concurs.
Pentru fiecare domeniu şi formă de învăţământ (zi/ID/FR) se întocmesc următoarele
liste:
- lista generală a rezultatelor concursului;
- lista candidaţilor admişi;

-

lista candidaţilor admişi fără loc, în ordine alfabetică, care pot opta pentru un loc
cu taxă.

5.4. Candidaţii admişi
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi dacă până la data de 01 octombrie 2009
au achitat prima rată lunară din taxa de şcolarizare, adică 40% din taxa anuală de şcolarizare.
În caz contrar candidaţii se consideră retraşi şi pierd locul ocupat în concurs.
La această dată comisia de admitere realizează definitivarea listei admişilor de pe lista
celor care au media de admitere de cel puţin 5 (cinci) prin consultarea prealabilă a
potenţialilor înlocuitori şi întocmeşte lista definitivă a studenţilor din anul I.
5.5. Pentru întocmirea listei cu candidaţii admişi nu se recunosc concursurile de
admitere susţinute în alte centre universitare sau alte universităţi, decât cele din cadrul
U.L.B.S.

6. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul admiterii se depun la comisia de
admitere a facultaţii în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor concursului.
Termenul limită şi locul de depunere a contestaţiilor se vor afişa odată cu afişarea rezultatelor
concursului.
Rezultatul contestaţiilor se va comunica în maximum 3 zile de la expirarea
termenului de depunere a acestora prin afişare de către comisia de admitere pe
facultate.
După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului
de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.
În conformitate cu criteriile generale privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere în învăţământul superior de stat - 2009, nu se pot depune şi nu se primesc
contestaţii la organele ierarhice superioare decât referitor la organizarea concursului, în raport
cu Criteriile generale elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

7. Dispoziţii finale
Documentele se păstrează în dosarele candidaţilor admişi până la terminarea studiilor.
Actele candidaţilor înscrişi şi nereuşiţi se restituie acestora, la cerere după afişarea
rezultatelor concursului, pe baza documentului de identitate.

Preşedinte Comisie Admitere,
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