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Cap. I. Cadrul general de organizare 

Art.1. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă la Facultatea de Matematică şi 

Informatică a Universităţii de Vest din Timişoara (UVT) se organizează în conformitate cu: 

o Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 

o Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

o H.G. nr. 966/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 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 numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare 

program de studii universitare, forma de învăţământ sau limba de predare, precum şi a 

numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, cu modificările ulterioare, 

o Ordinul M.E.N.C.S. 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de 

doctorat pentru anul universitar 2016-2017. 

Admiterea în ciclul de licenţă respectă prevederile “Regulamentului UVT de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul 

universitar 2016-2017” aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 5 din data de 24.03.2016. 

Art.2. Admiterea în ciclul de licenţă se organizează pe cele două domenii de studii 

universitare ale facultăţii şi pe programele de studiu: 

A. Domeniul MATEMATICĂ (învăţământ de zi), cu programele de studii: 

1. Matematică; 

2. Matematică Informatică; 

3. Matematici aplicate; 

B. Domeniul INFORMATICĂ (învăţământ de zi), cu programele de studii: 

1. Informatică; 

2. Informatică (în limba engleză); 

3. Informatică aplicată. 

Planurile de învăţământ aferente acerstor programe de studii sunt accesibile pe pagina web a 

facultăţii www.math.uvt.ro. 

 

Art.3. Admiterea în ciclul de licenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la 

examenul de bacalaureat şi la proba scrisă. 

Art.4. Admiterea în ciclul de licenţă se organizează pe locuri: 

o finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, integral sau parţial 

(învăţământ de zi), adică fără taxă; 

o cu taxă (învăţământ de zi) 

astfel: 

Nr. 

crt. 

Domeniul Programul de 

studii 

Nr. de 

locuri 

fără taxă 

 

Nr. de 

locuri 

cu taxă 

 

Probe de concurs 

1. MATEMATICĂ Matematică; 25 50 - evaluare dosar; 
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Matematică-

informatică; 

Matematici-

aplicate. 

25 

25 

50 

50 

- probă scrisă. 

2.  INFORMATICĂ Informatică; 

Informatică (în 

limba engleză); 

Informatică 

aplicată. 

50 

 

50 

75 

150 

 

150 

75 

- evaluare dosar; 

- probă scrisă; 

- test de competenţă 

lingvistică la limba 

engleză (pentru 

Informatică în limba 

engleză). 

  TOTAL LOCURI 250 525  

 

Art.5. Un candidat poate concura la admitere, concomitent, la două sau mai multe domenii, 

din facultate, din alte facultăţi sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis 

la un singur domeniu pe locuri finanţate de la bugetul de stat, prin granturi de studii, integral 

sau parţial. Candidatul admis la mai multe domenii cu învăţământ de zi trebuie să opteze 

pentru domeniul la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat prin granturi de 

studii şi să depună dosarul cu actele în original. 

Art.6. Pot candida la concursul de admitere în ciclul de licenţă: 

o cetăţenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu 

aceasta; 

o cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care posedă recunoaşterea studiilor de către 

direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., în aceleaşi condiţii prevăzute de lege 

pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare; 

o cetăţenii străini de etnie română din Albania, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Ucraina, 

Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinatate, vor candida separat pe locuri 

finanţate de la buget, repartizate de M.E.N.C.S. pentru această categorie sau pe locuri cu 

taxă, dar numai la programele de studii acreditate în limba română (Anexa 4 din 

Regulamentul UVT); 

o cetăţenii din Republica Moldova care au absolvit liceul în România vor candida în 

aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români (pe locuri bugetate sau cu taxă), iar cetăţenii 

Republicii Moldova, absolvenţi ai unor licee din Republica Moldova, pot candida la 

concursul de admitere numai prin centrele de selecţie, cu respectarea criteriilor de 

admitere şi în conformitate cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor 

din Republica Moldova, valabilă pentru anul universitar 2016-2017, sau pot opta pentru 

un loc cu taxa în lei, dar numai la programele de studii acreditate (Anexa 4 din 

Regulamentul UVT); 

o cetăţenii români de etnie romă vor candida separat, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii 

români, pe locuri bugetate repartizate de M.E.N.C.S. sau pe locuri cu taxă; 

o absolvenţii cu diploma de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în limita a 5 

locuri bugetate la UVT; 

o cetățenii străini din state terțe ale Uniunii Europene se pot înscrie la concursul de 

admitere pe cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, 
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eliberată de M.E.N.C.S. în urma evaluării dosarului candidatului de către instituția de 

învățământ pentru care a optat (Anexa 5 din Regulamentul UVT). 

o recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de către cetățenii străini și de către 

cetățenii români se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S. 

înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având 

obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.  

 
Art.7. La nivelul facultăţii, sub autoritatea Decanului, se constituie Comisia de admitere pe 

facultate, care coordonează organizarea şi desfăşurarea admiterii. Contestaţiile sunt rezolvate 

de către Comisia de rezolvare a contestaţiilor. În cadrul comisiilor deciziile se iau cu 

majoritate simplă. Comisia de admitere urmăreşte buna gestionare a paginii web a facultăţii 

referitoare la admitere. Comisia de admitere pe facultate rezolvă problemele curente ale 

admiterii, consultând, dacă este cazul, Comisia de admitere centrală, constituită la nivelul 

UVT. Întreaga răspundere privind organizarea şi desfăşurarea corectă a procesului de 

admitere revine Comisiei de admitere a facultăţii şi directorilor de programe de studii 

universitare de licenţă. 

Art.8. Pentru anul universitar 2016-2017 concursul de admitere în ciclul de licenţă la 

Facultatea de Matematică şi Informatică se desfăşoară în perioada 18– 30 iulie 2016. 

Cap. II. Înscrierea la concursul de admitere 

Art.9. Fiecare candidat la concursul de admitere depune un dosar personal, conţinând o serie 

de acte şi documente, care dovedesc identitatea, starea de sănătate fizică, studiile şi 

rezultatele şcolare, dreptul de a participa la concursul de admitere, precum şi opţiunile 

candidatului. 

Actele necesare la înscriere sunt: 

a) cerere de înscriere (formular tip), candidaţii vor indica opţiunile şi ordinea de prioritate a 

acestora; 

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie 

legalizată, 

PRECIZARE: neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, în etapa de confirmări 

programată imediat dupa afişarea rezultatelor, va conduce la descalificarea celor în cauză 

de la forma de învăţământ fără taxă; 

c) adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie cu menţiunea „apt pentru studii 

universitare”); 

d) 3 fotografii color tip buletin de identitate; 

e) certificatul de naştere în copie legalizată, la notariat; 

f) acte doveditoare, în original, pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la 

admitere; 

g) diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile 

naţionale sau internaţionale ale Olimpiadelor de Matematică sau Informatică, la concursurile 

interjudeţene de specialitate, recunoscute de M.E.C.S., respectiv la olimpiadele judeţene de 

specialitate (matematică sau informatică); 
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h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, 

pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare; 

i) copie legalizată dupa foaia matricolă pentru absolvenţii cu diploma de licenţă, respectiv de 

absolvire, care doresc să urmeze o a doua specializare; 

j) dovada de cunoaştere a limbii engleze pentru cei care optează la programul de studii 

Informatică (în limba engleză), conform condiţiilor de la Art. 25. 

k) certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (cerut doar cetăţenilor străini 

pentru programele de studii în limba română), eliberat de către instituţii abilitate de 

M.E.N.C.S.; 

l) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2016 care concurează pe locuri 

finanţate de la stat trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau 

nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat. În cazul finanţării se va preciza şi numărul de 

semestre finanţate; 

m) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; 

n) dosar plic. 

Art.10. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai 

multe domenii în vederea admiterii în ciclul de licenţă, dosarul cu actele originale se depune 

la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor sus 

menţionate, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la 

domeniul unde s-a depus dosarul cu acte originale. 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2016 pot 

prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care 

se menţionează media generală, notele obţinute la probele susţinute la examenul de 

bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Conform Art. 10 

din Regulamentul UVT “Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în 

sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-2016, în baza acordului scris al acestora, 

instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al 

Învățământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor 

obținute la bacalaureat ale acestor candidați.” 

 

Art.11. Absolvenţii cu diplomă de licenţă, respectiv, diplomă de absolvire, pot urma un al 

doilea program de studiu în regim cu taxă. 

 

Art.12. 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, la acelaşi domeniu, în urma 

admiterii, în limita numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, prin granturi de studii. 

Conducerea facultăţii stabileşte anul de studii în care pot fi înmatriculaţi. 

 

Art.13. 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 a doua specializare în cadrul aceleiaşi instituţii sau într-o altă instituţie, pot beneficia, în 

urma admiterii, de finanţare de la buget, dar numai pe o durată reprezentând diferenţa între 
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durata noului program de studii şi durata de studii finanţate de la buget din programul iniţial. 

Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevazute de lege, se suportă de 

către studenţi. Dacă primul program de studii este cu taxă, cel de-al doilea program de studii 

la învăţământ de zi, poate fi urmat cu finanţare de la bugetul de stat. Conf. Art. 21 al. (9) din 

Regulamentul UVT “Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite 

din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa de 

şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. Aceeaşi reducere se 

aplică şi pentru studenţii care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program 

de studii la Universitatea de Vest din Timișoara finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, 

se înscriu la un alt program de studii ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură 

dată pentru un an de studiu.” 

 

Art.14. Absolvenţii de liceu care au obţinut un premiu I, II sau III la faza naţională a 

Olimpiadelor de Matematică sau de Informatică, pe perioada studiilor liceale, au dreptul să se 

înscrie la domeniile Facultăţii de Matematică şi Informatică, în cadrul numărului de locuri 

alocate de către M.E.N.C.S., fiind admişi cu media 10 (zece). Depunerea dosarelor acestor 

candidaţi se face conform calendarului de admitere. 

 

Art.15. Olimpicii care fac parte din categoriile de la Art.14, pot ocupa un singur loc în 

învăţământul superior finanţat de la bugetul de stat, chiar dacă au obţinut mai multe distincţii 

în intervalul de timp menţionat mai sus. 

 

Art.16. Olimpicii care au obţinut, pe perioada studiilor liceale, distincţii la olimpiadele 

şcolare internaţionale recunoscute de M.E.N.C.S. (premiul I, II, III, menţiuni, premii 

speciale) pot fi susţinuţi de la buget pentru a urma două programe de studii. 

 

Art.17. Candidaţii care au obţinut premiile I, II sau III la concursurile interjudeţene de 

specialitate aflate în lista publicată de M.E.N.C.S., la olimpiadele judeţene de specialitate 

(matematică sau informatică), sau menţiuni la faza naţională a olimpiadelor de matematică 

sau informatică în perioada liceului, la cerere, li se va echivala una din notele care intră în 

calculul mediei de admitere cu nota 10. După caz, în situaţia existenţei mai multor premii, se 

pot echivala două note cu 10. 

 

Art.18. Candidaţii care obţin premii la concursurile organizate de Facultatea de Matematică 

şi Informatică în colaborare cu parteneri din mediul preuniversitar îşi pot echivala una din 

notele care intră în calculul mediei de admitere cu nota 10. După caz, în situaţia existenţei 

mai multor premii, se pot echivala două note cu 10. Obţinerea premiului se certifică prin 

diploma semnată de către Decan. Notele obţinute la concursurile organizate pentru clasele 

XI-XII pot fi folosite, la cerere, ca notă la proba scrisă a concursului de admitere. 

 

Art.19. Taxa de înscriere la concursul de admitere în ciclul de licenţă este 100 lei. Potrivit 

legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la 
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admiterea în ciclul de studii universitare de licență şi beneficiază de gratuitate la cazare în 

cămine şi internate. Rectorul, la propunerea decanilor, poate să acorde scutiri sau reduceri ale 

taxei de înscriere pentru angajații UVT sau copiii acestora sau pentru cazuri argumentate de 

către conducerile facultăților. 

Taxa de înscriere la admitere se plăteşte de candidat o singură dată pe facultate, chiar 

dacă acesta concurează la ambele domenii din cadrul facultăţii. În cazul în care candidatul 

doreşte să urmeze simultan programe de studii la ambele domenii, va depune câte un dosar 

pentru fiecare domeniu şi va achita taxa de înmatriculare pentru fiecare dintre acestea. 

Taxa de înscriere pentru studenţii străini este de 75 euro. 

 

Art.20. Cererea de înscriere (formular tip) se completează corect, fără ştersături, lizibil şi 

complet. Comisia de admitere nu este responsabilă pentru erorile de completare comise de 

candidaţi în fişele de înscriere. 

 

Art.21. Comisia de admitere nu răspunde pentru erorile de înscriere sau de calcul din 

documentele oficiale (diplome, foi matricole) de la dosarul de admitere. 

 

Art. 22. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, se colectează datele cuprinse în Anexa 1 

a Regulamentului de admitere UVT. 

 

Art.23. Perioada de înscriere la concursul de admitere este 18–23 iulie 2016. Înscrierea 

candidaţilor se desfăşoară în locurile şi după un orar care se vor anunţa în timp util de către 

Comisia de admitere pe facultate, prin afişare în loc vizibil, la una din intrările în Universitate 

şi pe pagina web a Facultatii de Matematică şi Informatică (www.math.uvt.ro). 

 

Cap. III. Desfăşurarea concursului de admitere. 

Stabilirea candidaţilor admişi la ciclul de licenţă. 

 

Art. 24. Selecţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere se face pe baza mediei de 

admitere, care se calculează cu formula următoare: 

 

N=1/2*(N1+N2+N3-min{N1,N2,N3}), 

 

unde N1 este media generală la examenul de bacalaureat, N2 este nota la proba de matematică 

sau informatică de la examenul de bacalaureat (lipsa notei se echivalează cu nota 4) iar N3 

este nota obţinută la proba scrisă de admitere la matematică sau informatică (neprezentarea la 

proba scrisă se echivalează cu nota 0 (zero)). 

 

Art.25. Candidaţii înscrişi la programul de studii Informatică (în limba engleză), trebuie să 

susţină o probă de competenţă lingvistică în limba engleză, care este eliminatorie, notată cu 
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admis/respins. Următoarele categorii sunt notate cu admis la proba de competenţă lingvistică 

în limba engleză (fără susţinerea probei): 

o candidaţii care au absolvit o clasă (în limba engleză) sau intensiv limba engleză; 

o candidaţii care posedă unul din următoarele certificate: TOEFL, IELTS Academic, 

Cambridge sau alt atestat de limba engleză recunoscut. 

 

Art.26. În temeiul Art.4, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă în regim fără 

taxă (finanţare de la buget prin granturi de studii) şi în regim cu taxă se face în limita 

locurilor stabilite prin Hotarâre de Guvern, repartizate UVT prin Ordin al Ministrului 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi atribuite Facultăţii de Matematică şi 

Informatică prin Ordin al Rectorului UVT (cifra de şcolarizare). 

 

Art.27. Comisia de admitere pe facultate stabileşte Lista candidaţilor admişi în regim fără 

taxă ţinându-se seama de media de admitere N (care trebuie să fie mai mare sau egală cu 

5,00) şi de opţiunile candidaţilor, în limita cifrei de şcolarizare. Departajarea candidaţilor cu 

medii egale pe ultimul loc, se face mai întâi pe baza notei N3. Dacă se păstrează egalitatea se 

face departajarea pe baza notei N2. Dacă şi în această situaţie se păstrează egalitatea 

departajarea se face pe baza notei N1. 

 

Art.28. Lista candidaţilor admişi în regim cu taxă se stabileşte după acelaşi procedeu şi 

aplicând aceleaşi criterii ca cele de la Art.27. Candidaţii la a doua facultate vor fi admişi în 

limita locurilor cu taxă disponibile.  

 

Art.29. Proba scrisă la una din disciplinele Matematică sau Informatică se susţine duminică 

24 iulie 2016, ora 9 şi are o durată de 3 ore. Proba se susţine în limba română. Nota la proba 

scrisă este de la 10 la 1 şi se acordă conform baremului de corectare publicat la finalul probei. 

Rezultatele probei scrise se afişează duminică, 24 iulie ora 18 la avizierul facultăţii şi pe 

pagina web a facultăţii. În cazul în care situl facultăţii nu funcţionează rezultatele vor fi 

afişate pe situl UVT. Eventualele contestaţii se depun la secretariatul facultăţii în 25 iulie 

între orele 8 şi 16. Notele finale la proba scrisă se afişează luni 25 iulie la ora 17. Tematica şi 

bibliografia sunt extrase din cele în vigoare la examenul de bacalaureat 2016.  

 

Art.30. Primele rezultate ale concursului de admitere se aduc la cunoştinţă celor 

interesaţi, prin afişare, în data de 25 iulie 2016, ora 21. Ele pot fi găsite şi pe pagina web a 

facultăţii. În cazul în care situl facultăţii nu funcţionează rezultatele vor fi afişate pe situl 

UVT. 

 

Art.31. Perioada I de confirmari (26 iulie, ora 9 – 27 iulie, ora 16). Deoarece candidaţii au 

avut posibilitatea de a concura la mai multe domenii din cadrul UVT sau din cadrul altor 

universităţi, candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca până la data de 27 iulie 2016, ora 16 să 

confirme statutul de admis prin achitarea taxei de înmatriculare (150 lei), ca student al 

Facultăţii de Matematică şi Informatică şi prezentarea chitanţei la Comisia de admitere a 

facultăţii, iar, în plus, în cazul celor admişi cu finantare de la buget, prin depunerea 

diplomei de bacalaureat în original la Comisia de admitere a facultăţii. Candidaţii care 
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nu respectă obligaţiile de mai sus vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere 

completează listele candidaţilor admişi în regim fără taxă şi cu taxă. În data de 27 iulie 2016, 

ora 20 se vor afişa rezultatele perioadei I de confirmări, vizibile şi pe pagina web a 

facultăţii. În cazul în care situl facultăţii nu funcţionează rezultatele vor fi afişate pe situl 

UVT. 

 

Art.32. Perioada a II-a de confirmări (28 iulie, ora 09 – 29 iulie, ora 14). Noii candidaţi 

admişi au obligaţia ca până la data de 29 iulie 2016, ora 16:00 să confirme admiterea lor, în 

aceeaşi manieră ca mai sus. Eventualii candidaţi glisaţi de la statutul de admişi cu taxă, la 

statutul de admişi fără taxă, care nu au încă la dosarul de concurs diploma de bacalaureat în 

original, o vor depune, în acelaşi termen (29 iulie 2016, ora 16). Candidaţii care nu respectă 

obligaţiile de mai sus, vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere completează, din 

nou, listele candidaţilor admişi în regim fără taxă şi cu taxă. În data de 29 iulie 2016, ora 20 

se vor afişa rezultatele perioadei a II-a de confirmări, inclusiv pe pagina web a facultăţii. 

În cazul în care situl facultăţii nu funcţionează rezultatele vor fi afişate pe situl UVT. 

 

Art.33. Perioada a III-a (ultima) de confirmări (30 iulie, ora 9 – 30 iulie 2016, ora 12). 

Noii candidaţi admişi, respectiv candidaţii glisaţi de la statutul de admişi cu taxă, la statutul 

de admişi fără taxă, au obligaţia să confirme admiterea lor în aceeaşi manieră ca mai sus. 

Candidaţii care nu respectă obligaţia de mai sus, vor fi consideraţi retraşi. 

ATENŢIE! Locurile finanţate de la buget rămase neocupate la această rundă se 

vor ocupa în ordinea mediilor de candidaţii admişi pe locurile cu taxă, care au depusă 

diploma de bacalaureat în original. 

În data de 30 iulie 2016 ora 20, se vor afişa rezultatele perioadei a III-a de confirmări. 

 

Art.34. Rezultatele afişate în 30 iulie 2016, ora 20 au statut de rezultate finale ale 

sesiunii de admitere Iulie 2016. Ele se fac publice şi pe pagina web a facultăţii 

(www.math.uvt.ro). În cazul în care situl facultăţii nu funcţionează rezultatele vor fi afişate pe 

situl UVT. 

 

Art.35. La înmatriculare, candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare. În cel mult 

7 zile calendaristice de la înmatriculare, studenții admiși cu taxă trebuie să platească 20% din 

valoarea taxei de studiu. În caz de neplată în termenul stabilit, studentul își va pierde locul. În 

cazul în care studentul declarat admis pe locurile cu taxă inițial va trece pe locurile fără taxă, i 

se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din valoarea taxei de studiu. După anul 

I, aceştia vor putea trece pe locuri fără taxă, în urma procedurii de reclasificare, adusă la 

cunoştinţă studenţilor în momentul înmatriculării. 

 

Art.36. În cazul în care mai există locuri libere sau dacă după închiderea concursului unii 

candidaţi admişi se vor retrage, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în perioada 5- 18 

septembrie 2016, pe baza aceleiaşi metodologii. În data de 14 septembrie 2016 se vor afişa 

rezultatele primare. Perioada 15 – 16 septembrie 2016, orele 9-14 este rezervată 
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confirmărilor, iar  în data de 16 septembrie 2016, ora 16, se vor afişa rezultatele finale ale 

admiterii sesiunii Septembrie 2016. 

 

Art.37. Locurile finanţate de la buget rămase libere la un program de studiu/domeniu vor fi 

transferate la alt program de studiu/domeniu în ipoteza că acolo există candidaţi care pot fi 

admişi. 

 

Art.38. Pe toată desfăşurarea concursului, candidaţii sunt trataţi pe baza listei lor iniţiale de 

opţiuni, orice modificare sau adăugire a acesteia fiind absolut interzise. 

 

Art.39. Actele candidaţilor care renunţă la locul obţinut prin admitere, se restituie acestora, la 

cerere, pe baza legitimaţiilor de concurs, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, 

necondiţionat şi fără perceperea unor taxe. 

 

Art.40. Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora pe baza legitimaţiilor de concurs. 

 

Art.41. Pentru candidaţii admişi şi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2016-2017, se 

vor colecta datele din Anexa 2 a Regulamentului de admitere UVT. 

 

Art.42. Înmatricularea studenţilor la studii universitare de licenţă declaraţi admişi în urma 

concursului de admitere se face prin decizie a Rectorului UVT. Înmatricularea în anul I de 

licenţă a cetăţenilor români reuşiţi în urma concursului de admitere şi a cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai Statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene se efectuează prin înscriere în Registrul matricol, sub număr unic, 

valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare şi prin semnarea contractului de studii încheiat 

de fiecare student cu UVT, în care este precizat (pentru primul an de studii) dacă locul 

atribuit este finanţat de la bugetul de stat sau este cu taxă.  

 Cetăţenii străini, bursieri ai statului român, precum şi cei pe cont propriu valutar sau 

nevalutar, vor fi înmatriculaţi în baza Ordinului de primire la studii, emis de M.E.N.C.S. 

 

Cap. IV. Contestaţii 

Art.43. Eventuale contestaţii cu privire la rezultatele admiterii se depun la Comisia de 

admitere pe facultate în maxim 24 de ore de la afişare, iar rezultatul acestora se comunică în 

cel mult 24 ore de la închiderea termenului de depunere a contestaţiilor. Instituţiile de 

învăţământ superior sunt singurele în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor. 

Decizia Comisiei de contestaţii este definitivă. 

Art.44. Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student dacă obţine 

media de admitere mai mare decât a ultimului candidat admis iniţial. În cazul în care obţine 

media egală cu cea a ultimului candidat admis, se aplică criteriile de departajare descrise mai 

sus. 
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Art.45. După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul 

concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. 

Cap. V. Informaţii utile pentru candidaţi 

Art. 46. a) Studenţii admişi pe locurile fără taxă sau cu taxă, se vor supune la sfârşitul 

fiecărui an universitar la procedura de reclasificare. 

 b) Un candidat declarat admis poate parcurge doi ani de studii într-un singur an 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor UVT. 

 

Art.47. Toate comunicările Comisiei de admitere pe facultate către candidaţi, pe perioada 

înscrierilor şi a desfăşurării concursului de admitere, se vor face prin afişare în locuri vizibile, 

la una din intrările în Universitate şi pe pagina web a facultăţii. Toate rezultatele parţiale şi 

rezultatul final al concursului de admitere se vor publica şi pe pagina web a facultăţii 

(www.math.uvt.ro). În cazul în care situl facultăţii nu funcţionează rezultatele vor fi afişate pe 

situl UVT. 

Art.48. Candidaţii sunt obligaţi să urmărească avizierul, situl facultăţii şi situl UVT pe tot 

parcursul desfăşurării concursului de admitere, cunoscând că nu va fi luată în considerare nici 

o contestaţie sau reclamaţie izvorâtă din necunoaşterea comunicărilor afişate. 

Art.49. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi de 

a aduce imediat la cunoştinţă Comisiei de admitere pe facultate eventuale neconcordanţe sau 

erori. 

Art.50. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatelor sunt eliminaţi din 

concurs. 

Art.51. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Matematică 

şi Informatică din data de 15.04.2016. 

 

DECAN, 

Conf. univ. dr. Mircea Florin DRĂGAN 

 


