
 

 

Extras din 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE 

ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 2018 

 

 

 

II. CONDIŢII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 

Art. 8  

(1) Candidații se vor preînscrie online pe site-ul www.uad.ro şi vor completa sub semnătură 

proprie toate rubricile solicitate de formular. 

(2) Candidații se vor înscrie la secretariatul universității personal, pe baza cărții de 

identitate/pașaportului (înscrierea se poate face și de către o altă persoană doar pe baza unei 

procuri notariale). Dosarul (tip plic cartonat) pe care sunt menționate cu majuscule: numele, 

iniţiala tatălui, prenumele, programul de studii/ programele de studii - în ordinea opțiunilor - 

opțiunea unu și opțiunea doi.  

 

Art. 9   

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente: 

- diploma de bacalaureat/sau echivalentul (în original pentru a fi copiată și certificată conform 

cu originalul), pentru absolvenţii de liceu din anul 2018 se poate prezenta adeverinţa de susţinere 

și promovare a bacalaureatului, (în original  pentru a fi copiată și certificată conform cu 

originalul); 

- certificatul de naştere (în original pentru a fi copiat și certificate conform cu originalul); 

- certificatul de căsătorie/schimbare a numelui (în original pentru a fi copiat și certificat 

conform cu originalul); 

- cartea de identitate/pașaportul (copie); 

- adeverinţa medicală (eliberată de cabinetele medicale şcolare, de dispensarul teritorial sau de 

medicul de familie, după caz, din care să rezulte compatibilitatea pentru efectuarea studiilor 

universitare de licenţă în domeniul arte vizuale); 

- 3 fotografii ¾ cm (pe verso se va scrie numele și prenumele candidatului); 

- în cazul candidaților care au urmat un alt program de studiu la nivel licență, diploma de 

licență/sau echivalentul (în original pentru a fi copiată și certificate conform cu originalul);   

- în cazul candidaților care urmează un alt program de studiu la nivel licență este necesară o 

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student,  precum şi forma de finanţare (buget sau taxă); 

- chitanța de la casieria universității sau copie după ordinul de plată/mandat poștal, a taxei de 

înscriere la concursul de admitere  în valoare de 220 lei (taxa de admitere nu este returnabilă); 

- candidaţii care pot solicita scutirea de la plata taxei de înscriere pe baza unor documente 

doveditoare sunt: orfanii de ambii părinţi, cei care provin din centre de plasament și cei ai căror 

părinţii fac parte din categoria personalului didactic, didactic auxiliar, aflat în activitate sau în 

pensie;  
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- Scrisorea de motivaţie, conform anexei 4 la prezenta metodologie, pentru candidaţii care se 

înscriu la specializarea/programul de studii Istoria şi teoria artei. Aceasta va fi secretizată, de 

către personalul din cadrul compartimentului secretariat, anterior evaluării de către comisie. 

 

Art. 10  

(1) Dosarul cu acte se predă personalului de la secretariat, care verifică actele depuse şi eliberează 

legitimaţia de concurs. Candidaţii vor verifica, pe loc, corectitudinea înscrierii datelor în 

legitimaţia de concurs. 

(2) Verificarea dosarelor de concurs ale candidaţilor are drept scop depistarea din timp a unor 

eventuale greşeli intervenite în cursul operaţiei de înscriere, cum ar fi: înscrierea incorectă a 

specializării/programului de studii, lipsa unor acte, etc. În toate aceste cazuri, întreaga răspundere 

revine compartimentului secretariat. 

 

 

 

 

 

III. CONDIŢII SPECIALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 

Art. 11 

Universitatea prevede la fiecare specializare/program de studii un număr limitat de locuri pentru 

"alte situaţii" : 

a. absolvenţii de liceu care au obţinut premii I, II, III, la concursuri naţionale – 

recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale  - în ultimii doi ani de studiu  pot fi 

admişi fără concurs, în limita locurilor finanţate de la bugetul de stat, aprobate prin 

hotărâre de guvern, la acele specializări/programe de studii care corespund 

disciplinelor la care au fost distinşi. Aceștia vor prezenta diploma cu distincția opținută 

în original (semnată și ștampilată).  

b. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor 

liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale 

recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie, 

fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, la acele 

specializări/programe de studii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi. 

Lista acestora se aprobă prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naționale. Aceştia vor 

depune la înscriere mapa cu lucrări proprii pentru confirmare de către Comisia centrală 

de admitere. Lista celor admişi fără concurs va fi afişată conform calendarului de 

concurs. 

c. absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar artistic de scurtă durată, 

promoţiile 2007 şi anterioare pot continua studiile în cadrul profilului iniţial sau 

apropiat (prin concurs) în limita numărului de locuri disponibile şi în condiţiile 

stabilite de Senat. Pentru această categorie de candidaţi, concursul va consta în 

"Interviul cu prezentarea mapei cu lucrări practice". Candidaţii admişi vor susţine 

ulterior examene de diferenţă stabilite de către departament şi vor fi înscrişi în anul de 

studiu corespunzător în urma examenelor recunoscute şi promovate. 

 

Art. 12 
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Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma a doua specializare în regim cu taxă (dacă au studiat 

în regim bugetat) sau pe locuri finanţate de la bugetul de stat (dacă au studiat în regim cu taxă), 

susţinând doar anumite probe de concurs, după cum urmează:  

 absolvenţii facultăţilor din profilul arte vizuale vor susţine numai proba "Interviu cu 

prezentarea mapei cu lucrări practice" 

 absolvenţii facultăţilor din alte domenii vor susţine toate probele concursului de admitere 

pentru specializarea la care candidează. 

Aceştia vor depune la înscriere şi diploma de licenţă. 

 

 


