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REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
Admiterea în învăţământul superior, la ciclul de studii universitare de master, în anul universitar
2017-2018, la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, se organizează în conformitate cu prevederile:
• art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 şi 304 alin. (17) din Legea
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
• Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de
masterat;
• Ordinului nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii
în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
• prevederile Ordinului MEN privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare
de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2017-2018.
I. NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE
Art. 1. Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de
studii legal înființate în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
Art. 2. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu
diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă, organizate conform Legii nr. 288/2004,
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată,
organizate conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate
din cadrul M.E.N. ca fiind cel puţin studii universitare de licență. În conformitate cu reglementările
legale în vigoare, la concurs se pot înscrie cetăţeni ai României, respectiv alte categorii de candidaţi,

care concurează pe locuri şi serii de concurs distincte (precum, etnici români etc.). Admiterea în
Universitatea „Valahia” din Targovişte a cetăţenilor străini se efectuează potrivit prevederilor legale
în vigoare.
Art. 3. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida și cetățenii statelor
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației
Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește
taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va
realiza de către direcția de specialitate din M.E.N., înainte de înscrierea candidaților la concursul de
admitere, fiecare dintre aceştia având obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de
recunoaștere a studiilor.
Art. 4. Programele de master sunt organizate la forma de învăţământ cu frecvență, în regim de
studii fără taxă sau cu taxă.
Art. 5. (1) Un candidat poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur
program de master. Candidaţii care au beneficiat deja de o astfel de facilitate, trebuie să declare acest
lucru pe proprie răspundere, la înscriere, aceştia putând urma studiile universitare de master numai în
regim cu taxă.
(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de
către studenți.
Art. 6. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să
se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.
Art. 7. Absolvenții cu diplomă de licență se pot înscrie la studiile universitare de master în
condițiile în care durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenţă şi a ciclului II –
studii universitare de master corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile
(ECTS).
Art. 8. (1) Admiterea la programele de master, atât în regim de studii fără taxă, cât și în regim
de studii cu taxă, se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de
candidaţi, în limita locurilor pentru care se organizează concursul de admitere.
(2) Pentru studiile universitare de master organizate într-o limbă străină, admiterea va conține
obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu Admis/Respins.
Art. 9. Candidaţii admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi în
regim fără taxă numai pe baza exemplarelor originale ale diplomelor de studii. Pot fi înmatriculaţi
pe baza copiilor legalizate ale actelor de studii candidaţii admişi pe locurile cu taxă, care sunt sau nu
sunt concomitent studenţi şi la alte instituţii de învăţământ superior. În acest caz, candidaţii au
obligaţia de a depune la dosar o adeverinţă eliberată de instituţia la care se află exemplarul original al
diplomelor respective, din care să rezulte calitatea de student şi confirmarea că originalul actului de
studii în discuţie se află la instituţia respectivă.
Art. 10. Admiterea la programele de master în facultăţile din structura Universităţii „Valahia”
din Târgovişte se face respectând criteriile de admitere și departajare a candidaților, specifice fiecărui
domeniu de studiu (Anexa 1).
Art. 11. Pentru programele de studii universitare de master, la care candidaţii trebuie să
susţină probe de concurs, nota minimă de promovare a fiecărei probe de concurs este 5.00.

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică
de 6,00 (șase).
Art. 12. Ocuparea locurilor subvenţionate de la bugetul de stat şi a locurilor în regim cu taxă
este valabilă pentru anul I de studiu. În conformitate cu Legea nr. 224/2005 pentru modificarea art.
5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000, privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, locurile finanţate de la
bugetul de stat se menţin în condiţiile îndeplinirii criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite
de Senatul Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
Art. 13. Candidaţii cu studii de licenţă, care au dobândit pe parcursul acestora un număr de
180 ECTS, trebuie să opteze pentru programe de studii de master, care au cel puţin 120 ECTS.
Art. 14. În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia centrală de admitere îşi rezervă
dreptul de a modifica graficul desfăşurării concursului de admitere 2017, anunţând public acest lucru,
în timp util.
Art. 15. (1) Pentru a participa la concurs, candidaţii vor completa o fișă de înscriere-tip în
care se regăsește și o declarație pe proprie răspundere, în care vor menţiona, sub semnătură
proprie, toate datele solicitate din formularul respectiv. La cererea de înscriere, candidaţii vor anexa
următoarele documente:
 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau în copie conform cu
originalul;
 diplomă de licenţă sau diploma echivalentă, în original sau în copie conform cu originalul;
 foaia matricolă sau, după caz, suplimentul la diplomă, în original sau în copie conform cu
originalul;
 certificatul de naştere, în copie conform cu originalul;
 BI sau, după caz, CI, în copie;
 certificat de căsătorie, în copie conform cu originalul (dacă este cazul);
 adeverinţă medicală tip;
 trei fotografii, tip buletin de identitate;
 chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 dosar plic.
(2) Candidații la domeniul de master Teologie vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele
prevăzute de alin. (1), și acordul scris al Arhiepiscopiei Târgoviștei, certificatul de botez, în original
și recomandarea preotului paroh.
(3) Inscrierea la concurs poate fi făcută și prin completarea on-line a fișei de înscriere, cu
precizarea că dosarul, conţinând documentele pe suport de hârtie (în format letric), trebuie depus la
sediile facultăților, până în ultima zi a perioadei de înscriere.
Art. 16. Cifra minimă de candidaţi admiși pentru organizarea unui program de master este
stabilită de Consiliul de administrație și nu poate depăși capacitatea de școlarizare a respectivului
program, aprobată de M.E.N., la propunerea ARACIS. În situaţia în care, ca urmare a numărului
redus de candidaţi înscrişi, formaţia de studiu la un program de master nu poate fi constituită,
respectivii candidaţi pot fi redistribuiţi la alte programe de master, pe baza opţiunii lor.

Art. 17. (1) Potrivit precizărilor M.E.N. şi conform hotărârii Senatului Universităţii „Valahia”
din Târgovişte, aceasta din urmă percepe de la candidaţi o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere.
(2). Chitanţa, reprezentând contravaloarea taxei de înscriere, face parte din actele de înscriere la
concurs.
(3). Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:
• orfanii de ambii părinţi, care nu realizează venit propriu la data înscrierii şi care nu
au împlinit vârsta de 26 de ani;
• cei aflaţi, la data înscrierii, în case de copii sau în plasament familial;
• copiii cadrelor didactice (din învățământul universitar și preuniversitar), aflate în
activitate sau pensionate, sub condiţia ca aceştia să nu realizeze venit propriu, la data
înscrierii şi să nu fi împlinit vârsta de 26 de ani;
• cei care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități.
(4) Scutirea de plată a taxei de înscriere se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din
care să rezulte încadrarea acestora în una din categoriile enumerate la alin. (3).
(5). Beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de înscriere următoarele categorii de candidați:
• cei care au un părinte salariat în învăţământ, nu realizează venituri proprii la data înscrierii
şi nu au împlinit vârsta de 26 de ani;
• orfanii de un părinte, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani;
• cei care se înscriu la mai multe concursuri de admitere în cadrul Universităţii
„Valahia” din Târgovişte, în aceeaşi sesiune, începând cu al doilea dosar.
Art. 18. Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă vor plăti o taxă de şcolarizare, aprobată
de Senatul Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
Art. 19. Completarea şi semnarea cererii de înscriere la concursul de admitere echivalează cu
recunoaşterea de către candidaţi a faptului că au luat cunoştinţă despre prevederile prezentului
Regulament şi se obligă să le respecte. Orice contestaţie ulterioară nu se poate raporta decât la aceste
prevederi sau la Criteriile generale aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naționale.
Art. 20. Candidații declarați admişi, care nu semnează Contractul de studii, în termenul
stabilit de Senatul universitar, pierd locul câștigat prin concurs.
Art. 21. Dacă, după încheierea sesiunii de admitere, există cazuri de retragere a unor candidați
declarați admiși pe locurile bugetate, locurile vacantate vor fi ocupate pe domeniul studiilor
universitare de master, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidații admiși pe locurile cu
taxă, care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Universitate.
Art. 22. Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor obținute telefonic sau pe
alte căi de comunicare. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii
şi informaţiile afişate concomitent cu acestea, referitoare la perioada de încheiere a contractelor de
studii.
II. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 23. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru comisiile de admitere ale facultăţilor şi
se aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare pe pagina web a Universității, precum și la avizier.

Art. 24. (1) La nivelul fiecărei facultăţi va funcţiona o Comisie de admitere, condusă de către
Decanul facultăţii şi aprobată de Rectorul Universităţii „Valahia” din Târgovişte. Comisia de
admitere organizată la nivelul facultăţii poartă întreaga răspundere privind desfăşurarea concursului
de admitere în facultatea respectivă, în conformitate cu prezentul Regulament, de la înscrierea
candidaţilor, până la afişarea rezultatelor finale.
(2) Comisiile de admitere au obligația să trasmită către Comisia centrală eventualele situații
neprevăzute care apar și să le soluționeze în colaborare cu aceasta.
Art. 25. Comisia centrală de admitere va menține comunicarea cu presa și cu celelalte
mijloace de informare.
Art. 26. În situaţia în care, în urma verificării dosarelor depuse de candidaţi, de către Comisia
de verificare, ce funcţionează la nivelul fiecărei facultăţi, se constată neîndeplinirea condiţiilor legale
de participare la concurs, Comisia de admitere a facultăţii îşi rezervă dreptul de a elimina din concurs
candidaţii în cauză.
Art. 27. După terminarea operațiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de
admitere, pe listele candidaților declarați admiși nu mai pot fi operate modificări.
Art. 28. Universitatea „Valahia” din Târgovişte nu răspunde de erorile de înscriere sau de
calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare comise
de candidaţi, în fişele de înscriere.
Art. 29. Candidații declarați admiși, care au optat pentru program de master ce nu poate fi
organizat, ca urmare a prevederilor art. 16 din prezentul Regulament, pot să se reorienteze pentru
oricare alt program de master din Universitate, dintre cele care întrunesc condițiile de a fi organizate,
fără a se depăși numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați la acest program și cu păstrarea
regimului de studiu dobândit prin examenul de admitere inițial. Nu li se restituie taxa de înscriere
candidaților care nu se reorientează către o altă specializare.
Art. 30. Locurile rămase libere se gestionează la nivelul instituţiei de învățământ superior, de
către Senatul universitar, în baza propunerii înaintate de Consiliul de administraţie.
Art. 31. Validarea rezultatelor admiterii de către Senatul Universității se realizează o singură
dată, la finalul celei de a doua sesiuni de admitere.
Art. 32. Prezentul Regulament poate suferi completări sau modificări, generate de
reglementări ulterioare ale Ministerului Educaţiei Naționale ori ale Senatului universitar.
Art. 33. Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universității „Valahia” din
Târgoviște, în sedința din 09.03.2017.

Preşedinte al Comisiei Centrale de Admitere
Rector,
Conf. univ. dr. Călin D. OROS
Aviz Juridic,

