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CAPITOLUL I 

Considerații generale 
 
Art. 1 Metodologia privind organizarea admiterii la Universitatea Ecologică din București, 
în anul universitar 2020-2021, la studii universitare de licență și studii universitare de master, 
este elaborată în conformitate cu dispozițiile Legii educației naționale, nr. 1/2011, Legii nr. 
288/2004 privind organizarea studiilor universitare și ale OMENCȘ nr. 6102/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare 
de licență, de master și de doctorat, modificat de OMEN nr. 3062/2018, respectiv de OMENC 
nr. 5618/2019.   
 
Art. 2 (1) Admiterea la studii universitare se realizează în concordanță cu misiunea  
Universității Ecologice din București, prevăzută în Carta universitară. 
(2) Concursul de admitere este organizat la studii universitare de licență și studii universitare 
de master, pentru fiecare program de studii. 
 
Art. 3 Candidații sunt informați cu privire la organizarea examenului de admitere în 
Universitatea Ecologică din București și prin intermediul paginii www.ueb.ro în care se 
regăsesc: 
(1) Metodologia privind organizarea admiterii în anul universitar 2020-2021 la studii 
universitare de licență și studii universitare de master; 
(2) oferta anuală educațională, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
(3) condițiile și documentele necesare pentru înscriere; 
(4) organizarea sesiunilor de admitere; 
(5) facilități sau condiții speciale; 
(6) taxele de admitere și taxele de școlarizare. 

 
CAPITOLUL II 

Organizarea admiterii la studii universitare 
 
Art. 4 Universitatea Ecologică din București organizează admitere pentru studii universitare 
de licență pe domenii de licență /programe de studii acreditate, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
 
Art. 5 Universitatea Ecologică din București 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 și toate formele 
de învățământ se poate organiza în două sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea 
anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.  
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs se fac publice cu cel 
puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul universității și 
prin publicare pe pagina web proprie acesteia.  
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CAPITOLUL III 

Condiții de admitere și înscrierea candidaților 
 
Art. 7 Pot participa la admiterea la studii universitare de licență absolvenții de liceu cu 
diplomă de bacalaureat sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului, precum și 
absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate 
din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării, ca fiind studii/diplome de 
bacalaureat, indiferent de anul absolvirii. 
   
Art. 8 La admiterea la studii universitare de master pot participa absolvenții cu diplomă de 
licență, indiferent de anul absolvirii programului de licență, precum și absolvenții studiilor 
efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării, ca fiind studii universitare de licență, indiferent de anul 
absolvirii. 
 
Art. 9  Cetățenii Uniunii Europene și din statele terțe au obligația să facă dovada cunoașterii 
limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România. 
 
Art. 10 Un candidat poate fi admis și înmatriculat la cel mult două programe de studii 
concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. 
 
Art. 11 (1) Candidații care au promovat examenul de bacalaureat /licență în sesiunile 
corespunzătoare anului școlar /universitar 2019-2020 prezintă la înscriere adeverința de 
bacalaureat /licență eliberată de către instituția de învățământ. 
(2) Candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile anului școlar 2019-
2020, pe baza acordului scris, pot fi înscriși cu preluarea datelor personale și a rezultatelor 
obținute la bacalaureat din Sistemul informatic integrat al învățământului din România 
(SIIIR), caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ. 
(3) În vederea înmatriculării, candidații admiși la două programe de studii, dintre care al 
doilea la Universitatea Ecologică din București, au obligația de a depune adeverința că 
urmează și un alt program de studii. 
 
Art. 12 Înscrierea la concursul de admitere se poate face personal, pe baza cărții de 
identitate/pașaportului, sau prin reprezentant, pe bază de procură, prin prezentarea tuturor 
documentelor necesare așa cum sunt enumerate pe site-ul Universității Ecologice din 
București la secțiunea „Admitere”.  
 
Art. 13 (1) Admiterea la studii universitare se susține în limba română. 
(2) În cazul candidaților care nu prezintă la înscriere acte de studii eliberate de instituții de 
învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, certificarea 
competențelor lingvistice se va realiza în baza Atestatului/Certificatului de competență 
lingvistică în limba română. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de 
circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor 
lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.  
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CAPITOLUL IV 

Rezultatele admiterii și înmatricularea 
 
Art. 14 Admiterea se poate realiza în baza unui concurs de dosare și, în urma deciziilor 
consiliilor facultăților, a unei alte probe de concurs. 
 
Art. 15 (1) Pentru studii universitare de licență, în cazul concursului de dosare, media de 
admitere este media examenului de bacalaureat. 
(2) În cazul existenței unei a doua probe, media generală de admitere se calculează ca medie 
aritmetică sau medie ponderată dintre nota obținută la proba susținută și media examenului de 
bacalaureat. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.  
(3) La Facultatea Educație fizică și sport pentru testarea aptitudinilor sportive candidații 
susțin ca probă practică un test motric.  
(31) Candidații la concursul de admitere pentru programul de studii Educație fizică și 
sportivă, sportivi de performanță, vor fi scutiți de proba practică, testul motric fiind echivalat 
cu nota maximă. 
 
Art. 16 (1) Pentru studii universitare de master, cunoștințele specifice domeniului de studiu 
se verifică prin probe scrise și/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 obținută la proba de verificare a cunoștințelor și media obținută la examenul de 
licență/diplomă. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  
 
Art. 17 Departajarea candidaților situați pe ultimele locuri și având medii egale va fi stabilită 
în urma susținerii unui interviu motivațional, admiterea realizându-se în limita numărului de 
locuri alocate programului de studiu respectiv. 
 
Art. 18 Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afișate la 
avizierul/avizierele și pe pagina web a Universității Ecologice din București /facultăților din 
structura acesteia.  
 
Art. 19. Criteriile de verificare și notare sunt stabilite de fiecare facultate, ținându-se seama 
de specificul domeniului. Baremele de notare se afișează în timpul desfășurării concursului 
de admitere.  
 
Art. 20 Rezultatele admiterii vor fi făcute publice prin afișare la sediul Universității 
Ecologice din București și pe pagina web a acesteia, în condițiile respectării Regulamentului 
privind protecția datelor (GDPR). 
 
Art. 21    (1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se 
depun la sediul fiecăreia dintre facultățile Universității Ecologice din București care 
organizează concursul de admitere. 
(2) Nu se admit contestații pentru probele orale și nici pentru cele de aptitudini sportive.  
(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.  
(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, 
rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.  
(5) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența comisiei de contestații din 
cadrul instituției de învățământ superior. Decizia comisiei de contestații este definitivă.  
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Art. 22  (1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, 
generându-se cel puțin două tipuri de liste:  
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaților, generate după admitere;  
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaților, generate după soluționarea contestațiilor care 
cuprind rezultatele definitive și incontestabile.  
(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:  
a) lista candidaților admiși în limita numărului de locuri scoase la concurs;  
b) lista candidaților respinși, dacă este cazul.  
 
Art. 23 Candidații declarați admiși achită prima rată a taxei de studii și semnează contractul 
de școlarizare. 
 
Art. 24 Înmatricularea candidaților declarați admiși se face prin decizie a rectorului 
Universității Ecologice din București.  
 
Art. 25 (1) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații 
declarați admiși și înmatriculați.  
(2) După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul Matricol Unic (RMU) 
cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea /programul 
de studii la care a fost admis. 
 

CAPITOLUL V 
Dispoziții finale 

 
Art. 26 Documentele candidaților 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 renunță la toate drepturile unui 
student și 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 învățământului din 
România (SIIIR), Universitatea Ecologică din București încheie cu Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării un protocol privind procedura tehnică de interconectare cu SIIIR. 
 
Art. 30 Metodologia privind organizarea admiterii în anul universitar 2020-2021 la studii 
universitare de licență și studii universitare de master a fost discutată și aprobată în ședința de 
Senat din data de 20.02.2018 și revizuită în ședințele de Senat din 21.02.2019, respectiv 
20.02.2020. 

 
PREȘEDINTELE SENATULUI, 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 
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