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 UNIVERSITATEA 
BABEŞ-BOLYAI 

Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai 

Birou Curriculum 
COD -  PROCEDURĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 

REGULAMENTULUI DE  ADMITERE PE UNIVERSITATE ( NIVEL LICENŢĂ 
ŞI MASTER)

DATA:  ELABORAT DE:  

CORINA ŞIRLINCAN ŞI DANIELA CIOBOTARU 

Razvan Nistor

A. Legislaţie suport: 

1. Legea nr. 84/1995, Legea  288/2004, Legea 441/2001 şi HG nr. 1004/2002 privind stimularea 
elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale. 

2. Ordinul Ministerului Educaţiei privind metodologia admiterii la nivel licenţă, master şi doctorat. 

3. Ordinul Ministerului Educaţiei privind repartizarea cifrei de şcolarizare pe cicluri de studii
(licenţă, master şi doctorat). 

 
B. Date de intrare, conţinut şi furnizori de date: 
Nr.crt. Document Conţinut Furnizor 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

Ordinele Ministerului 
Educaţiei privind admiterea 
şi reparizarea cifrelor de 
şcolarizare la nivel licenţă, 
masterat şi doctorat. 
 
 
 
 
Regulament admitere 
(licenţă, master, doctorat)    

Metodologia admiterii la nivel 
licenţă, masterat şi doctorat 
Repartizarea cifrelor de şcolarizare 
pe domenii fundamentale de licenţă , 
pe specializări şi linii de studii 
(română, maghiară, germană) la 
nivel licenţă şi cifra de şcolarizare 
nivel master. 

Ministerul 
Educaţiei 
 
 
 
 
 
 
 
Universitatea 
“Babeş-Bolyai” 
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C. Etapele procesului: 

Nivel licenţă: 
1. În  prima etapă, Ministerul  emite Ordinul privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe

instituţii de învăţământ superior, precum şi Ordinul privind criteriile generale de

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

masterat şi de doctorat. Ordinul privind metodologia generală de desfăşurare a

concursului de admitere are ca suport legislativ Legea învăţământului nr. 84/1995 

republicată şi Legea  nr. 288/2004. De asemenea, pe cale de consecinţă sunt aplicate în

acest ordin şi Legea nr.   441/2001, HG  nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi

studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale. 

2. În baza OMECI se elaborează Regulamentul de admitere pe universitate, care ulterior va

fi aprobat de Senatul UBB. 

3. Facultăţile elaborează  o anexă la Regulamentul  pe universitate, în care este respectat

cadrul legislativ în vigoare, dar sunt stipulate şi condiţii proprii fiecărei facultăţii,

conform autonomiei universitare. 

4. Prin regulament sunt stipulate două sesiuni de admitere: una în luna iulie şi cea de-a 

doua în luna septembrie. 

5. Se numeşte comisia de admitere pe universitate. 

6. Decanii facultăţilor numesc comisia de admitere pe fiecare facultate. 

7. Se adună de la facultăţi taxele de admitere (taxa de procesare – unică pe Universitate şi 

taxa de înscriere, care poate fi proprie fiecărei facultăţi). 

8. Se aprobă cuantumul acestora în Senatul UBB. 

9. Regulamentul şi condiţiile de admitere, precum şi actele necesare înscrierii şi plata

sumelor aferente desfăşurării concursului de admitere sunt afişate pe site-ul  universităţii 

şi pe paginile de web ale facultăţilor. 

10. În perioada stabilită pentru înscrierea candidaţilor, aceştia se prezintă la sediul

facultăţilor şi îşi depun dosarul de înscriere. 
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11. La încheierea perioadei de înscriere, facultăţile elaborează listele cu candidaţii declaraţi 

ADMIŞI, în funcţie de opţiunile personale şi de rezultatele obţinute pe parcursul anilor

de liceu şi a examenului de bacalaureat. 

12. Listele aprobate de preşedintele comisiei de admitere pe facultate sunt semnate de 

prorectorul responsabil cu admiterea pe universitate, după verificarea lor prealabilă. 

13. După semnare, care le conferă validitate, listele sunt afişate la sediile facultăţilor şi pe

paginile web ale acestora. 

14. Candidaţii pot face contestaţii în 48 de ore de la data afişării rezultatelor. 

15. Urmează perioada de confirmări, în care candidaţii declaraţi ADMIŞI pot confirma locul

obţinut prin concurs. 

16. Se redactează listele finale cu candidaţii care au confirmat locul ocupat prin concurs. 

17. În urma sesiunii de admitere din iulie, locurile rămase neocupate atât în regim Bugetat,

cât şi în regim CU TAXĂ, vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din

septembrie. 

Nivel master: 
1. Admiterea la nivel master debutează cu primirea de la Minister a Ordinului privind   

     repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, precum şi

Ordinul     

     privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii  

     universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat. Ordinul privind metodologia generală

de  

     desfăşurare a concursului de admitere la master are ca suport legislativ Legea   

      învăţământului nr. 84/1995 republicată şi Legea  nr. 288/2004. 

2. Prorectoratul de Studii supune hotărârii Senatului Universităţii repartizarea cifrei de

şcolarizare pe facultăţi. 

3. Consiliul profesoral al fiecărei facultăţi repartizează cifra aferentă facultăţii respective

pe programele de master pentru care se doreşte organizarea admiterii. Aceste programe 
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de master sunt fie acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în

Învăţământul Superior, fie aprobate de Senatul Universităţii după verificarea prealabilă

în Consiliul de Curriculum a dosarului de înfiinţare a programului de master respectiv 

pentru a se asigura îndeplinirea condiţiilor legale şi a indicilor de calitate. 

4. Se centralizează repartizarea cifrei pe programe de master de la fiecare facultate şi se

supune aprobării Senatului Universităţii. 

5. Fiecare facultate propune o taxă de admitere (taxa de procesare – unică pe Universitate 

şi taxa de înscriere, care poate diferi în cuantum de la o facultate la alta) şi o taxă de

şcolarizare care apoi sunt supuse aprobării Senatului Universităţii. 

6. Perioada înscrierilor, probelor, confirmării locului este stabilită de fiecare facultate şi se

desfăşoară în luna septembrie.  

7. La încheierea perioadei de înscriere, facultăţile elaborează listele cu candidaţii declaraţi

ADMIŞI, în funcţie de opţiunile personale şi de rezultatele obţinute. 

8. Listele aprobate de preşedintele comisiei de admitere pe facultate sunt semnate de

prorectorul responsabil cu admiterea pe universitate, după verificarea lor prealabilă. 

9. După semnare, care le conferă validitate, listele sunt afişate la sediile facultăţilor şi pe 

paginile web ale acestora. 

10. Candidaţii pot face contestaţii în 48 de ore de la data afişării rezultatelor. 

11. Urmează perioada de confirmări, în care candidaţii declaraţi ADMIŞI pot confirma

locul obţinut prin concurs. 

12. Se redactează listele finale cu candidaţii care au confirmat locul ocupat prin concurs. 

13. În cazul în care rămân locuri neocupate, buget şi taxă, facultăţile pot organiza încă o 

sesiune de admitere.  
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Matricea responsabilităţilor 

Notaţii: A - aprobă; D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V - verifică 
 

Etape Ministerul 
Educaţiei 

Rectoratul 
Universităţii 

Facultăţi 

1.  Emitere Ordin de admitere şi repartizare 
a cifrei de şcolarizare 

D E E (doar la 
nivel master) 

2. Elaborare Regulament de admitere pe 
universitate  

 D, E  

3. Aprobarea Regulamentului pe 
Universitate de către Senatul UBB 

 A  

4. Elaborare Anexă a Regulamentului de 
admitere pe universitate de către facultăţi 

  E 

5. Verificarea şi aprobarea anexelor la 
Regulamentul general de admitere 

 V, A  

6. Numirea comisiei de admitere pe 
Universitate 

 D, A  

7. Numirea comisiilor de admitere pe 
facultăţi 

 A E 

8. Stabilirea taxelor de admitere, inclusiv a 
taxei de procesare 

 A E 

9. Aprobarea cuantumului taxelor de către 
Senatul UBB 

 A  

10. Inscrierea candidaţilor la sediul 
facultăţilor 

  E 

11. Elaborarea listelor cu candidaţii 
declaraţi ADMIŞI  

 V, A E, A 

12. Afişarea listelor cu rezultatele admiterii 
pe site-ul facultăţilor 

  E 

13. Timp de 48 de ore de la afişarea listelor 
se pot face contestaţii 

 V, A D, A 

14. Perioadă de confirmări  V E 
15. Redactarea listelor finale, după 

confirmări 
 V, A E 

16. Locurile rămase neocupate atât în 
regim BUGETAT, cât şi în regim CU 

TAXĂ vor fi scoase la concurs în sesiunea 
de admitere din septembrie 

 D, A E 
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  E. Date de ieşire: 
Nr.crt. Document Conţinut Realizat de: Utilizare 

1. Aprobare în şedinţa 
Senatului Universităţii 

“Babeş-Bolyai” 

Regulament de 
admitere şi 

repartizarea cifrelor 
de şcolarizare pe 

domenii 
fundamentale de 

licenţă şi masterat, 
pe specializări şi linii 

de studii. 

Rectoratul 
Universităţii 

“Babeş-
Bolyai” şi 
Facultăţile 

Universităţii 

Implementarea 
metodologiei de 
admitere la nivel 
licenţă, masterat 
şi doctorat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
Procedura de elaborare şi implementare a Regulamentului de admitere la nivel licenţă, 

masterat şi doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai” 
 
 
 

 
1

Ministerul 
Educaţiei
 

Rectoratul 
Univesităţii

  

2 3 Facultăţi 

 

 
Activităţi: 
 
1 – Ministerul Educaţiei elaborează Ordinul privind criteriile generale de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, masterat şi de doctorat, precum   şi 
Ordinul de repartizare a cifrelor de şcolarizare în vederea admiterii la studii pentru anul universitar 
viitor. 

 
2 – Rectoratul Universităţii elaborează, pe baza Ordinelor de la Minister, Regulamentul de 

admitere la nivel licenţă, masterat şi doctorat, numeşte comisia de admitere pe Universitate şi aprobă 
în şedinţa Senatului repartizarea cifrelor pe facultăţi, domenii fundamentale de licenţă, specializări şi 
linii de studii. 

 
3 – Facultăţile elaborează  Anexa la Regulamentul general de admitere pe Universitate, listele 

cu candidaţii declaraţi admişi în cele două sesiuni de admitere din iulie şi septembrie. 
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