


recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi 

calificărilor. 

2.3. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în USEFS la una, două 

sau trei programe de masterat, dar vor fi înmatriculați la un singur program.  

2.4. În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de 

domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii  urmează 

să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate 

aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial 

necesar. 

2.5. După anunțarea rezultatelor admiterii, în termenii stabiliți, candidatul admis la studii 

va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs în original, care va cuprinde 

următoarele acte: 

- actul de studii, în original şi o copie, cu anexa respectivă sau suplimentul la diplomă;  

- buletinul de identitate în original şi o copie;  

- 4 fotografii cu dimensiunea 3x4. 

- bonul de înscriere - chitanţa de plată a taxei de înscriere de 30 lei. 

2.6. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii 

superioare de masterat poate urma o singură dată, un singur program de masterat finanţat de 

la bugetul de stat.  

 

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

3.1. Înmatricularea la studii superioare de masterat, cu finanţare bugetară, se face în 

ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaţilor, în limitele numărului 

de locuri pentru care se organizează concursul. Media-limită minimă de înmatriculare va fi 

stabilită de Comisia de Admitere.  

3.2. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face din 

rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în 

ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidatului (se va indica 

în cererea de înscriere online pentru participare la concurs). 

3.4. Concursul de admitere online la studii superioare de masterat la specialitățile USEFS 

se va efectua în baza următoarei METODOLOGII: 

 

   MC=0,6MGL+0,2nota LIMBA STRĂINĂ+0,2nota TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 

unde:  

MC – media generală de concurs; 

MGL – media generală de licenţă; 

nota LIMBA STRĂINĂ – nota la disciplina LIMBA STRĂINĂ  

nota TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE - nota la disciplina TEHNOLOGII 

INFORMAȚIONALE 

3.5. Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către 

Comisia de admitere a USEFS. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în ordinea 

descrescătoare a mediei de concurs. 

3.6. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare pe pagina Web a 

universităţii. 



3.7. După afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul 

declarat admis la mai multe instituţii de învăţământ superior, optează pentru specialitatea 

aleasă, prin depunerea în original a actelor de studii în termenul stabilit. 

3.8. În cazul în care rezultatul concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile 

din planul de înmatriculare aprobat, va fi anunțat concurs repetat pentru locurile neacoperite. 
3.9. După afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, se 

restituie necondiţionat şi fără perceperea unor taxe, actele candidaţilor respinşi sau ale celor 

care renunţă la locul obţinut prin admitere. 

3.10. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de masterat şi înmatricularea  

candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului USEFS. 

 

IV. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTAŢIILOR 

 

4.1. În baza principiilor de autonomie universitară, în instituţiile de învăţământ superior 

se constituie comisii de examinare a contestărilor, care soluţionează contestaţiile depuse.  

4.2. Comisia de examinare a contestărilor se constituie din preşedinte şi 2-3 membri, care 

funcţionează de la lansarea sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor 

înmatriculaţi. Preşedintele şi membrii comisiei examinare a contestaţiilor nu pot fi membri ai 

Comisiei de admitere şi /sau ai comisiilor de examinare. 

4.3. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestaţiilor nu pot fi membri ai 

Comisiei de admitere şi ai comisiilor de examinare. Componenţa comisiei este aprobată prin 

ordinul rectorului. 

4.4. Comisia activează de la data începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării  

candidaţilor înmatriculaţi. 

4.5. Contestările se depun la Comisia de Admitere nu mai târziu de 24 de ore din 

momentul afişării rezultatelor. 

4.6. Comisia examinează cererea de contestaţie a candidatului şi prezintă concluziile sale 

preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de contestaţie sunt definitive şi se 

comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de 

contestaţie. 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

 

5.1. Studiile superioare de masterat se organizează sub formă de învăţământ cu frecvență.  

5.2. Numărul minim de studenţi pentru o grupă de masterat este de 10 persoane. În cazul 

în care nu se formează grupă academică masteranzii înmatriculaţi vor avea dreptul să se 

transfere la un alt program din cadrul aceluiaşi domeniu general de studiu. 

5.3. Candidaţii declaraţi admişi, care nu s-au prezentat la USEFS timp de cel mult zece 

zile de la începutul anului universitar şi care nu prezintă în acest termen acte de justificare, 

sunt exmatriculaţi. Pe locurile devenite vacante vor fi înmatriculaţi candidaţii următori din 

lista de admitere. 

5.4. Candidaţii exmatriculaţi de la studii superioare de masterat, care au beneficiat de 

finanţare bugetară, au dreptul să se restabilească pentru continuarea studiilor doar prin 

contract, cu achitarea taxei de şcolarizare. 

5.5. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Senatul USEFS.  

 


