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CAPITOLUL I 

 
ConsideraŃii generale 

 
Art. 1  Metodologia privind organizarea admiterii la Universitatea Ecologică din Bucureşti, 
în anul universitar 2018-2019, la studii universitare de licenŃă şi studii universitare de master, 
este elaborată în conformitate cu dispoziŃiile Legii educaŃiei naŃionale, nr. 1/2011, Legii nr. 
288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi ale OMENCŞ nr. 6102/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare 
de licenŃă, de master şi de doctorat, modificat de OMEN nr. 3062/2018. 
 
Art. 2 (1) Admiterea la studii universitare se realizează în concordanŃă cu misiunea  
UniversităŃii Ecologice din Bucureşti, prevăzută în Carta universitară. 
(2) Concursul de admitere este organizat la studii universitare de licenŃă şi studii universitare 
de master, pentru fiecare program de studii. 
 
Art. 3  CandidaŃii sunt informaŃi cu privire la organizarea examenului de admitere în 
Universitatea Ecologică din Bucureşti şi prin intermediul paginii web www.ueb.ro în care se 
regăsesc: 
(1) Metodologia privind organizarea admiterii în anul universitar 2018-2019 la studii 
universitare de licenŃă şi studii universitare de master; 
(2) oferta anuală educaŃională, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
(3) condiŃiile şi documentele necesare pentru înscriere; 
(4) organizarea sesiunilor de admitere; 
(5) facilităŃi sau condiŃii speciale; 
(6) taxele de admitere şi taxele de şcolarizare. 

 
CAPITOLUL II 

 
Organizarea admiterii la studii universitare 

 
Art. 4  Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează admitere pentru studii universitare 
de licenŃă pe domenii de licenŃă /programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Art. 5 Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează admitere la studii universitare de 
master pentru fiecare program de studii acreditat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
 
Art. 6  (1) Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare şi toate formele 
de învăŃământ se poate organiza în două sesiuni, în condiŃii identice, înainte de începerea 
anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.  
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice cu cel 
puŃin 6 luni înainte de susŃinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul universităŃii şi 
prin publicare pe pagina web proprie acesteia.  
   
Art. 7  Probele practice pentru testarea capacităŃilor sportive sunt eliminatorii şi se notează cu 
Admis /Respins. 
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CAPITOLUL III 

 
CondiŃii de admitere şi înscrierea candidaŃilor 

 
Art. 8 Pot participa la admiterea la studii universitare de licenŃă absolvenŃii de liceu cu 
diplomă de bacalaureat sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului, precum şi 
absolvenŃii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcŃiile de specialitate 
din cadrul Ministerului EducaŃiei NaŃionale, ca fiind studii/diplome de bacalaureat, indiferent 
de anul absolvirii. 
   
Art. 9  La admiterea la studii universitare de master pot participa absolvenŃii cu diplomă de 
licenŃă, indiferent de anul absolvirii programului de licenŃă, precum şi absolvenŃii studiilor 
efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcŃiile de specialitate din cadrul Ministerului 
EducaŃiei NaŃionale, ca fiind studii universitare de licenŃă, indiferent de anul absolvirii. 
 
Art. 10 CetăŃenii Uniunii Europene şi din statele terŃe au obligaŃia să facă dovada cunoaşterii 
limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România. 
 
Art. 11 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat la cel mult două programe de studii 
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituŃiile de învăŃământ care le oferă. 
 
Art. 12 (1) CandidaŃii care au promovat examenul de bacalaureat /licenŃă în sesiunile 
corespunzătoare anului şcolar /universitar 2017-2018 prezintă la înscriere adeverinŃa de 
bacalaureat /licenŃă eliberată de către instituŃia de învăŃământ. 
(2) CandidaŃii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2017-
2018, pe baza acordului scris, pot fi înscrişi cu preluarea datelor personale şi a rezultatelor 
obŃinute la bacalaureat din Sistemul informatic integrat al învăŃământului din România 
(SIIIR), caz în care nu este necesară adeverinŃa eliberată de către instituŃia de învăŃământ. 
(3) În vederea înmatriculării, candidaŃii admişi la două programe de studii, dintre care al 
doilea la Universitatea Ecologică din Bucureşti, au obligaŃia de a depune adeverinŃa că 
urmează și un alt program de studii. 
 
Art. 13 Înscrierea la concursul de admitere se poate face personal, pe baza cărŃii de 
identitate/paşaportului, sau de către o altă persoană, pe bază de procură, prin prezentarea 
tuturor documentelor necesare aşa cum sunt enumerate pe site-ul UniversităŃii Ecologice din 
Bucureşti la secŃiunea „Admitere”.  

 
CAPITOLUL IV 

 
Rezultatele admiterii şi înmatricularea 

 
Art. 14 Admiterea se poate realiza în baza unui concurs de dosare şi, în urma deciziilor 
consiliilor facultăŃilor, a unei alte probe de concurs. 
 
Art. 15 (1) Pentru studii universitare de licenŃă, în cazul concursului de dosare, media de 
admitere este media examenului de bacalaureat. 
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(2) În cazul existenŃei unei a doua probe, media generală de admitere se calculează ca medie 
aritmetică sau medie ponderată dintre nota obŃinută la proba susŃinută şi media examenului de 
bacalaureat. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.  
(3) La programul de studii EducaŃie fizică şi sportivă pentru testarea aptitudinilor sportive 
candidaŃii susŃin o probă practică, care va fi notată cu calificativ Admis /Respins. 
 
Art. 16 (1) Pentru studii universitare de master, cunoştinŃele specifice domeniului de studiu 
se verifică prin probe scrise şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de 
specialitate.  
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată dintre 
nota obŃinută la proba de verificare a cunoştinŃelor şi media obŃinută la examenul de 
licenŃă/diplomă. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  
 
Art. 17 Departajarea candidaŃilor situaŃi pe ultimele locuri şi având medii egale va fi stabilită 
în urma susŃinerii unui interviu motivaŃional, admiterea realizându-se în limita numărului de 
locuri alocate programului de studiu respectiv. 
 
Art. 18 Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la 
avizierul/avizierele şi pe pagina web a UniversităŃii Ecologice din Bucureşti /facultăŃilor din 
structura acesteia.  
 
Art. 19. Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite de fiecare facultate, Ńinându-se seama 
de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului 
de admitere.  
 
Art. 20 Rezultatele admiterii vor fi făcute publice prin afişare la sediul UniversităŃii 
Ecologice din Bucureşti şi pe pagina web a acesteia. 
 
Art. 21    (1) Eventualele contestaŃii cu privire la rezultatele concursului de admitere se 
depun la sediul fiecăreia dintre facultăŃile UniversităŃii Ecologice din Bucureşti care 
organizează concursul de admitere. 
(2) Nu se admit contestaŃii pentru probele orale şi nici pentru cele de aptitudini sportive.  
(3) Nu se admit contestaŃii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.  
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaŃii, 
rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.  
(5) Rezolvarea contestaŃiilor este în exclusivitate de competenŃa comisiei de contestaŃii din 
cadrul instituŃiei de învăŃământ superior. Decizia comisiei de contestaŃii este definitivă.  
 
Art. 22  (1) Afişarea rezultatelor obŃinute la concursul de admitere se realizează în etape, 
generându-se cel puŃin două tipuri de liste:  
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaŃilor, generate după admitere;  
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaŃilor, generate după soluŃionarea contestaŃiilor care 
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.  
(2) Listele conŃin următoarele categorii de informaŃii:  
a) lista candidaŃilor admişi în limita numărului de locuri scoase la concurs;  
b) lista candidaŃilor respinşi, dacă este cazul.  
 
Art. 23 CandidaŃii declaraŃi admişi achită prima rată a taxei de studii şi semnează contractul 
de şcolarizare. 
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Art. 24 Înmatricularea candidaŃilor declaraŃi admişi se face prin decizie a rectorului 
UniversităŃii Ecologice din Bucureşti.  
 
Art. 25 (1) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaŃii 
declaraŃi admişi şi înmatriculaŃi.  
(2) După aprobarea înmatriculării, studenŃii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) 
cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea /programul 
de studii la care a fost admis. 
 

CAPITOLUL V 
 

DispoziŃii finale 
 
Art. 26 Documentele candidaŃilor care solicită, în scris, retragerea de la un program de studii 
se restituie personal (sau unui împuternicit prin procură specială, notarială) în termen de 48 
de ore de la depunerea solicitării. 
 
Art. 27 Prin retragerea de la un program de studii, candidatul renunŃă la toate drepturile unui 
student şi pierde inclusiv toate taxele achitate. 
 
Art. 28 Taxele achitate de candidatul care s-a retras de la un program de studii nu pot fi 
transferate de la un program de studii la altul sau de la un candidat /student la altul. 
 
Art. 29 Pentru a realiza interconectarea cu sistemul informatic integrat al învăŃământului din 
România (SIIIR), Universitatea Ecologică din Bucureşti încheie cu Ministerul EducaŃiei 
NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice un protocol privind procedura tehnică de interconectare cu 
SIIIR. 
 
Art. 30 Metodologia privind organizarea admiterii în anul universitar 2018-2019 la studii 
universitare de licenŃă şi studii universitare de master a fost discutată şi aprobată în şedinŃa de 
Senat din data de 22.02.2018. 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI 
 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU  


