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REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE
ÎN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2015-2016
Admiterea în învăţământul superior, la ciclul de studii universitare de licenţă, în anul
universitar 2015-2016, 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. 1004/2002 privind stimularea elevilor i studen ilor care au
primit distinc ii la olimpiadele
colare interna ionale organizate pentru
învă ământul preuniversitar i a doctoranzilor care au ob inut rezultate deosebite în
activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinului nr. 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licen ă, de master i de doctorat pentru
anul universitar 2015-2016;
 prevederile Ordinului nr. ……… privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii
universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2015-2016.

I. NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII GENERALE DE ADMITERE
Art. 1. În anul universitar 2015–2016, în cadrul Universită ii „Valahia” din
Târgovişte, procesul didactic este organizat, numai pentru programe acreditate şi autorizate
conform legii, pe trei cicluri, după cum urmează:
- Ciclul I – studii universitare de licen ă - învă ământ cu frecven ă (IF) i învă ământ la
distan ă (ID). Durata ciclului de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă,
este aceeaşi;
- Ciclul II – studii universitare de master;
- Ciclul III – studii universitare de doctorat.
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Art. 2. (1) Admiterea la facultăţile din structura Universităţii „Valahia” din
Târgovişte, pentru studii universitare de licenţă (IF/ID), se face prin examen de admitere,
conform Anexelor 1 şi 2.
(2) Pentru studiile universitare de licenţă, concursul de admitere se organizează
distinct, pe domenii de studii de licenţă şi forme de învăţământ, IF şi ID.
(3) După începerea anului universitar, facultăţile pot propune şcolarizarea pe mai
multe programe de studii (specializări), acreditate sau autorizate, care fac parte din acelaşi
domeniu de studiu, în condiţiile realizării cifrei de şcolarizare minime pentru realizarea unei
forma ii de studiu, aprobate de Consiliul de administra ie, pentru fiecare program de studiu
(specializare) în parte.
Art. 3. Absolven ii cu diplomă de învă ământ superior de scurtă durată pot continua
studiile pentru a ob ine licen a în cadrul ciclului I (studii universitare de licen ă), în
conformitate cu criteriile de admitere i departajare a candida ilor, înscri i pentru
continuare de studii (Anexa 3).
Art. 4 (1). La concursul de admitere în învăţământul superior pentru domeniile de
licenţă şi specializările din structura Universităţii „Valahia” din Târgovişte, pot candida
absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (sau diplomă echivalentă).
(2) În vederea admiterii la studii universitare de licenţă, pot concura şi cetăţeni ai
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români,
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
(3) Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza
de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei i Cercetării Ştiinţifice,
înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de
a prezenta, în momentul înscrierii la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
Pentru admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cetăţenii
străini au obligaţia să prezinte certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română,
eliberat de instituţiile abilitate de M.E.C.S.
(4) Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate vor fi depuse la
comisiile de înscriere din cadrul facultăţilor, în perioada 1-30 iunie 2015 şi transmise prin
curier/poştă, însoţite de o adresă de înaintare din partea universităţii, la M.E.C.S., cu maxim
15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere.
Pot concura, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament, pentru ocuparea unui loc
distinct din structura Universităţii „Valahia” din Târgovişte şi alte categorii de candidaţi,
precum rromi, etnici români etc.
Art. 5. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii de
licenţă din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate urma
un singur program de studii (specializare), în cadrul unui domeniu, pe loc subvenţionat de
la bugetul de stat, pentru durata legală de studii. Candidatul admis la mai multe domenii pe
locurile fără taxă este obligat să opteze pentru domeniul la care doreşte să fie finanţat de la
bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu acte în original şi încheierea contractului de
studii, conform calendarului concursului de admitere. Nerespectarea acestor condiţii atrage
pierderea de către candidat a locului subvenţionat de la bugetul de stat, din cadrul
Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
Art. 6. (1) Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţă sau absolvire ai învăţământului
superior de stat sau particular, pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de
prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitatea noastră.
(2) Condiţiile de admitere pentru această categorie de candidaţi sunt similare cu cele
privind admiterea în anul I a absolvenţilor de liceu, cu diplomă de bacalaureat. Stabilirea şi
comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe liste comune, cu candidaţii absolvenţi de
liceu.
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(3) Conform Legii Educaţiei Naţionale, Cartei universitare şi reglementărilor
Ministerului Educaţiei i Cercetării Ştiinţifice, studenţii sau absolvenţii, cu sau fără diplomă
de licenţă, pot urma o a doua specializare în învăţământul superior de stat, în regim cu taxă
sau fără taxă, după caz, în funcţie de perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul
de stat, pe care au obligaţia să o declare la înscriere.
(4) Regimul studiilor (fără taxă sau cu taxă), la care candidaţii se pot înscrie şi la care
pot fi admişi, se stabileşte în funcţie de regimul studiilor cu care au urmat prima specializare,
după cum urmează:
 dacă prima specializare a fost absolvită în regim de subvenţie de la bugetul de stat,
a doua specializare va fi efectuată în regim de studii cu taxă;
 dacă prima specializare a fost absolvită în regim de studii cu taxă, a doua poate fi
efectuată în regim de subvenţie de la bugetul de stat, sub condiţia să fie îndeplinite
criteriile de admitere.
Art. 7. (1) Admiterea la studii universitare de licenţă, atât pe locurile subvenţionate de la
bugetul de stat, cât şi pe locurile cu taxă, se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor
generale de admitere obţinute de candidaţi, în limita locurilor pentru care se organizează
concursul de admitere, cu respectarea capacită ii de colarizare pentru fiecare program de studii.
(2) Mediile generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere sunt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasificare, numai în cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
Media generală minimă de admitere nu poate fi, în niciun caz, mai mică decât 5,00.
Art. 8. (1) 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 statului se ocupă anual, în funcţie de punctele
de credit acumulate. Locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile, în măsura în
care studenţii care le ocupă, cu excepţia cazurilor sociale, nu îndeplinesc criteriile şi
standardele de performanţă stabilite de Senatul universitar, prevăzute în contractul individual
de finanţare a studiilor universitare, încheiat, respectiv prelungit, anual, între Universitatea
„Valahia” din Târgovişte şi student. Locurile rămase disponibile pot fi ocupate de studenţii
înscrişi cu taxă, în raport cu gradul de îndeplinire a criteriilor şi standardelor de performanţă,
stipulate în contractul individual de finanţare a studiilor universitare.
(2) Candidaţii admişi pe locurile în regim cu taxă beneficiază de acelaşi regim juridic,
având aceleaşi drepturi şi obligaţii profesionale cu ale celorlalţi studenţi, conform prevederilor
legale. Studenţii admişi în regim cu taxă pot să beneficieze de burse şi alte facilităţi sociale
finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege.

II. CONDI IILE

I PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Art. 9. Înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea concursului de admitere 2015 va avea
loc în două sesiuni de admitere, organizate înaintea începerii anului universitar 2015-2016,
conform calendarului de admitere prezentat în Anexa 4. În funcţie de numărul candidaţilor
înscrişi, Comisia centrală de admitere îşi rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării
concursului de admitere 2015, anunţând public acest lucru, în timp util.
Art. 10. Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior, de stat sau particulare, cu
specializări acreditate sau autorizate, pot să-şi continue studiile în Universitatea „Valahia” din
Târgovişte, prin concurs de admitere, la aceeaşi specializare, în anii II-III (IV) de studiu, în
regim cu taxă, peste numărul de locuri stabilit pentru anul I, cu condiţia să aibă o medie de
admitere mai mare sau cel puţin egală cu media ultimului admis pe locurile cu taxă la
specializarea respectivă.
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Studenţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite
transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii efectuate şi pot fi înmatriculaţi în
regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor promovate şi recunoscute
şi examenelor de diferenţă, cu respectarea capacităţii de şcolarizare a anului şi a
programului de studiu la care urmează să fie înmatriculat.
 Studenţii declaraţi admişi pot trece din regimul cu taxă, în regim de subvenţie de la
bugetul de stat, numai dacă, în anul de studii în care urmează să fie înmatriculaţi,
potrivit examenelor recunoscute şi examenelor de diferenţă, există locuri
subvenţionate, vacantate conform Legii nr. 224/2005 şi Cartei universitare.
 Dacă există locuri vacante în regim de subvenţie de la bugetul de stat, studenţii
declaraţi admişi le pot ocupa, prin concurenţă cu studenţii cu taxă ai Universităţii,
potrivit actelor normative menţionate.
Art. 11. Studenţii Universităţii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat,
înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, nu se pot înscrie
la concursul de admitere pentru anul I, pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat,
indiferent de specializarea (domeniul de licenţă) la care sunt înmatriculaţi şi de specializarea
(domeniul de licenţă) la care doresc să concureze.
Art. 12. Studenţii Universităţii, înmatriculaţi în anii precedenţi pe locurile cu taxă, nu
pot participa la admiterea pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat la aceeaşi
specializare (respectiv în cadrul aceluiaşi domeniu de licenţă) la care sunt înmatriculaţi, pe
locuri cu taxă. Ei pot trece, în cadrul aceleiaşi specializări, din regimul cu taxă, în regimul de
subvenţie de la bugetul de stat, în anii superiori de studiu, fără un nou concurs de admitere,
dacă există locuri subvenţionate, vacantate în anii respectivi, în condiţiile prevăzute de Legea
nr. 224/2005 şi de Carta universitară.
Art. 13. Pentru a participa la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere-tip
în care vor declara, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv, pe
baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere,
intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând
consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.
Art. 14. (1) 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 i Cercetării Ştiinţifice.
Candidaţii vor anexa, la cererea de înscriere, următoarele documente:

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată;

foaia matricolă, ce cuprinde mediile obţinute de candidaţi pe parcursul anilor de
liceu, în original sau copie în legalizată;

certificatul de naştere, în copie legalizată;

copie BI sau, după caz, CI;

adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de medicul de familie;

trei fotografii, tip carte de identitate;

chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;

certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

declara ie de consim ământ;

dosar plic.
Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat obţinută până în anul 2014 (inclusiv),
vor adăuga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere, cu privire la
eventualele studii universitare parcurse i la regimul de finan are a acestora.
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(2) Absolvenţii de învăţământ superior cu sau fără diplomă de licenţă, care doresc să
urmeze o a doua specializare, vor ataşa la cererea de înscriere documentele prevăzute la alin.
(1) şi, în plus:

diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original sau în copie legalizată
(dacă este cazul);

foaia matricolă sau, după caz, suplimentul la diplomă.
(3) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană vor ataşa la cererea de înscriere, în vederea
participării la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, în anul universitar
2015-2016, documentele prevăzute la alin. (1) şi, în plus:
- atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de CNRED;
-certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română.
(4) Adeverinţele de recunoaştere, care sunt eliberate de CNRED cu titlu provizoriu
până la prezentarea de către solicitant a diplomei, îşi pierd valabilitatea dacă se depăşeşte data
menţionată în cuprinsul adeverinţei, până la care pot fi transmise documentele solicitate.
(5) Atestatul de recunoaştere a studiilor sau, după caz, scrisoarea de acceptare, pe
baza cărora un candidat a fost înscris la studii în anii anteriori, sunt valabile până la finalizarea
studiilor.
(6) Studenţii, care vor să urmeze concomitent o a doua specializare, vor ataşa la
cererea de înscriere, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o declaraţie pe propria
răspundere sau o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, regimul de finanţare a
studiilor şi perioada în care au beneficiat de bursă finanţată de la buget.
(7) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2015 pot
prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în care
se menţionează notele probelor susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, media
generală a examenului de bacalaureat şi media generală a anilor de studiu din liceu,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
Art. 15. În cazul în care un candidat este admis la mai multe specializări pe loc
finanţat de la buget, acesta va beneficia de studii gratuite numai la specializarea la care a
depus diploma de bacalaureat în original. A doua specializare la care a fost admis poate fi
urmată concomitent numai în regim cu taxă.
Art. 16. Candidaţii la domeniul de licenţă Teologie vor prezenta la înscriere
documentele prevăzute de art. 14 alin. (1) şi, în plus, acordul scris al Eparhiei de care aparţin
şi al Arhiepiscopiei Târgoviştei, certificatul de botez, în original, precum i recomandarea
preotului paroh.
Art. 17. Candidaţii la domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport vor prezenta la
înscriere documentele prevăzute de art. 14 alin. (1) şi, în plus, o adeverinţă medicală care să
cuprindă rezultatele examenelor: pulmonar, RBV şi EKG, precum şi indicaţia medicului că
aceştia sunt “apţi pentru a urma studii universitare de licenţă în domeniul Educaţie fizică şi
sport”.
Art 18. (1) Potrivit reglementărilor M.E.C.S. şi ale Senatului universitar, Universitatea
„Valahia” din Târgovişte percepe de la candidaţi o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere.
(2) Cuantumul taxelor de înscriere este prezentat în Anexa 5. Chitanţa, reprezentând
contravaloarea taxei de înscriere, face parte din documentele de înscriere la concurs.
(3) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
a) candidaţii orfani de ambii părinţi, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani;
b) candidaţii aflaţi, la data înscrierii, în case de copii sau în plasament familial;
c) copiii personalului didactic (cadre didactice în învă ământul universitar sau
preuniversitar), aflat în activitate, în măsura în care aceştia nu au împlinit vârsta de 26 de ani;
d) candidaţii care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilită i.
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(4) Scutirea de plată a taxei de înscriere se face numai pe baza actelor prezentate de
candidaţi, din care rezultă încadrarea acestora într-una din categoriile enumerate la alin. (3).
(5). Beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de înscriere următoarele categorii de
candida i:
 cei care au un părinte salariat în Universitatea „Valahia” din Târgovişte 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. 19. După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor
consemnate de candidaţi pe cererea de înscriere.
Art. 20. Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă vor plăti o taxă anuală de
şcolarizare, stabilită de Senatul Universităţii „Valahia” din Târgovişte. Cuantumul taxei de
şcolarizare pentru fiecare an de studiu se anunţă cu cel puţin 15 zile înainte de începerea
înscrierii la admitere. Cuantumul tuturor taxelor de şcolarizare, valabile pentru anul
universitar 2015-2016, este prezentat în Anexa 5.
Art. 21. Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere sau în timpul
concursului, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Aceasta se
returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere, întrucât nu
îndeplinesc condiţiile de înscriere precizate în acest Regulament.

III. ADMITEREA OLIMPICILOR

Art 22. (1) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut
performanţe recunoscute la olimpiade i concursuri colare de nivel na ional i
internaţional, au dreptul să fie înmatriculaţi, fără concurs de admitere, în limita numărului de
locuri finanţate de la bugetul de stat, cu condiţia ca înscrierea să se efectueze la domenii de
licenţă corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi şi să îndeplinească cel puţin unul
din următoarele criterii:

au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursurile artistice
de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de
studii;

au obţinut premiul I sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale, în
unul din ultimii 4 ani de studii.
(2) Olimpicii cu performanţe recunoscute la concursurile internaţionale sau
olimpiadele şcolare internaţionale pot urma două specializări din aceeaşi facultate sau din
facultăţi sau instituţii de învăţământ diferite, conform Hotărârii Guvernului nr. 1004/2002, pe
loc finanţat de la bugetul de stat.
(3) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat au dreptul să fie înmatriculaţi fără
concurs de admitere, în limita numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, cu condiţia
ca înscrierea să se efectueze la un domeniu de licenţă corespunzător disciplinei la care au
obţinut premiile I, II sau III, la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări,
recunoscute de M.E.C.S., în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare.
(4) Universitatea „Valahia” din Târgovişte va rezerva, în prealabil, cu aprobarea
Senatului universitar, un număr de 10 locuri subvenţionate de la bugetul de stat pentru
aceşti candidaţi. În cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor
rezervate, departajarea candidaţilor în cauză se va face în funcţie de performanţa obţinută, în
următoarea ordine de preferinţă:
 locurile I, II, III la Jocurile Olimpice;
 locurile I, II, III la Campionatele Mondiale, pentru toate categoriile de participanţi;
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locurile I, II, III la Campionatele Europene, pentru toate categoriile de participanţi;
locurile I, II, III la Jocurile Balcanice, pentru toate categoriile de participanţi;
locurile I, II, III la Campionatele Naţionale, recunoscute de Agenţia Naţională a
Sportului şi Ministerul Educaţiei i Cercetării Ştiinţifice, pentru seniori, tineret,
juniori I şi II.
(5) Candidaţii, care au obţinut performanţele menţionate la alin. (4) pe timpul studiilor
liceale, beneficiază de facilităţile specificate, într-o perioadă de maxim 3 ani de la absolvirea
liceului, pe baza prezentării la înscriere a diplomei care atestă obţinerea distincţiei, în original
şi copie.
Art 23. (1) La domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, absolvenţii de liceu care
au obţinut diplomă de bacalaureat au dreptul să fie înmatriculaţi fără concurs de admitere, în
limita numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, cu condiţia să fi realizată cel puţin
una din următoarele performanţe sportive:
• locul I la concursurile sportive de nivel mondial sau olimpic, în unul din ultimii patru
ani de studii;
• locurile II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi locurile I, II şi III la
Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori), în unul din ultimii doi ani de studii;
• calificarea la jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) în turneele finale ale Jocurilor
Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene, într-o perioadă de maximum
3 ani de la finalizarea studiilor liceale;
• performanţe recunoscute la concursuri sportive naţionale sau pe grupe de ţări, cu
condiţia să fi obţinut premiile I, II sau III - la concursurile sportive la nivel, în cel puţin unul
din ultimii doi ani de şcolarizare.
Întocmirea listelor şi confirmarea calităţii menţionate anterior de către Agenţia
Naţională a Sportului se face pe baza solicitărilor scrise ale candidaţilor la sediul acesteia.
(2) Candidaţii, care au obţinut performanţele menţionate la alin. (1) pe timpul studiilor
liceale, beneficiază de facilităţile specificate, într-o perioadă de maxim 3 ani de la absolvirea
liceului, pe baza prezentării la înscriere a diplomei care atestă obţinerea distincţiei, în original
şi copie.




IV. ORGANIZAREA

I DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS

Art. 24. La domeniul Muzică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Arte, la domeniul
Educaţie fizică şi sport din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, precum şi la domeniul
Limbă şi literatură din cadrul Facultăţii de tiin e Politice, Litere i Comunicare
admiterea candidaţilor se face pe baza susţinerii unor probe de concurs (Anexa 2).
Art. 25. Candidaţii înscrişi la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele
Educaţiei, domeniul Teologie vor susţine următoarele două probe eliminatorii:
a) examenul psihologic;
b) verificarea aptitudinilor muzicale (candidatul va fi notat cu Admis/Respins) (Anexa 2).
Examenul de admitere constă i într-o probă scrisă la disciplina Teologie
Dogmatică, în urma afisării unei bibliografii.
Art. 26. Programul de desfăşurare a probelor de concurs se afişează, cel mai târziu, în
preziua începerii acestora, iar rezultatele se comunică în ziua susţinerii lor.
Art. 27. La intrarea în sală şi pe parcursul desfăşurării probelor orale de concurs,
candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi legitimaţia de concurs, eliberată la
înscriere.
V. STABILIREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR
CONCURSULUI DE ADMITERE
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Art. 28. Criteriile, în baza cărora se vor stabili rezultatele concursului de admitere,
clasamentul final şi rezultatele candidaţilor admişi pe categorii (IF/ID), sunt următoarele:
a) media generală de admitere, calculată potrivit prevederilor prezentului Regulament;
b) opţiunile candidaţilor, în ordinea în care acestea au fost menţionate în fişa de
înscriere.
Art. 29. Stabilirea rezultatului concursului se face după cum urmează:
a) Candidaţii se repartizează în ordinea descrescătoare a mediilor generale de
admitere, pe domenii de licenţă şi forme de învăţământ (IF/ID), în limita numărului
de locuri în regim de subvenţie de la bugetul de stat şi în funcţie de ordinea
opţiunilor făcute la înscriere;
b) Candidaţii neadmişi la primul domeniu vor fi repartizaţi, prin glisare, în ordinea
descrescătoare a mediilor, la cel de-al doilea domeniu pentru care au optat;
c) Candidaţii, care au obţinut medii generale de admitere egale cu cea a candidatului
admis pe ultimul loc, vor fi diferenţiaţi, conform criteriilor de departajare prevăzute
în Anexa 1;
d) Candidaţii clasificaţi după ultimul candidat declarat admis pe locurile cu subvenţie
de la bugetul de stat pot ocupa, în ordinea descrescătoare a mediilor, locurile în
regim cu taxă, cu condiţia ca media generală obţinută în concurs să fie minim 5,00.
Art. 30. (1) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de
admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişarea pe domenii de licenţă
şi pe liste separate, în funcţie de categoria de locuri (subvenţionate de la bugetul de stat sau cu
taxă) şi de forma de învăţământ (IF, ID) la care candidaţii au concurat. Rezultatele se
comunică oficial, prin afişarea listelor la sediile facultăţilor şi pe pagina de web a
Universităţii, la adresa www.valahia.ro.
(2) Universitatea „Valahia” din Târgovişte nu răspunde de corectitudinea informaţiilor
transmise 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.
Art. 31. Nu se admit contestaţii la probele orale sau fizice.
Art. 32. Candidaţii declaraţi "admişi" vor fi înmatriculaţi în anul I de studiu, în baza
rezultatelor concursului de admitere şi a încheierii contractului de finantare a studiilor, cu sau
fără taxă, pentru anul I de studiu 2015-2016, prin decizia Rectorului Universităţii „Valahia”
din Târgovişte.
Art. 33. Încheierea contractelor de studiu atât pentru candidaţii care au ocupat
locuri finanţate de la buget, cât şi locuri în regim cu taxă se face în termenul stabilit de
Senatul Universităţii „Valahia”, la secretariatele facultăţilor.
Acest termen va fi adus la cunoştinţa candidaţilor odată cu afişarea rezultatelor.
În cazul nerespectării acestuia, candidaţii pierd locul dobândit, în urma concursului de
admitere, în structura Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
Art. 34. Candidaţii care au obţinut, la concursul de admitere, o medie minimă de
admitere de 5,00, dar nu au fost declaraţi "admişi" la domeniul de licenţă la care s-au înscris,
pot fi redistribuiţi între domeniile de licenţă din aceeaşi facultate, respectiv între facultăţi, la
nivelul universităţii, corespunzător solicitărilor candidaţilor la admitere, în limita locurilor
rămase neocupate.
Art. 35. Actele candidaţilor declaraţi “respinşi” se restituie în mod gratuit, la cerere,
pe baza legitimaţiei de concurs şi, respectiv, a actelor de identitate, de către secretariatele
facultăţilor, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 ore. Candidaţii respinşi sau care
nu s-au înmatriculat au obligaţia să-şi ridice actele de la dosar, în termen de cel mult 3 luni de
la încheierea concursului de admitere. După expirarea acestui termen, Universitatea
„Valahia” din Târgovişte îşi declină orice responsabilitate în ceea ce priveşte actele
neridicate.
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VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 36. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru comisiile de
admitere ale facultăţilor şi se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare pe pagina web a
Universită ii, precum i la avizier.
Art. 37. (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 prevederile
acestui regulament, de la înscrierea candidaţilor, până la rezolvarea contestaţiilor şi afişarea
rezultatelor finale.
(2) Comisiile de admitere au obliga ia să trasmită către Comisia centrală eventualele
situa ii neprevăzute, care apar i să le solu ioneze, în colaborare cu aceasta.
Art. 38. Comisia centrală de admitere va men ine comunicarea cu presa i cu
celelalte mijloace de informare.
Art. 39. 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. 40. Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din
documentele oficiale (diplome etc.) şi nici de erorile de completare comise de candidaţi în
fişele de înscriere.
Art. 41. Candidaţii-studenţi, admişi pentru a urma concomitent a doua specializare şi
candidaţii admişi şi înmatriculaţi la două specializări nu au dreptul la transfer în primul an de
şcolatizare, chiar dacă studiază în două centre universitare diferite. De asemenea, nu este
permisă întreruperea studiilor în anul I.
Art. 42. Candida ii admi i, care au vizat o specializare ce nu poate fi organizată, ca
efect al prevederilor art. 2 alin. (3) din prezentul regulament, pot să opteze pentru oricare alt
program de studiu din Universitate, în domenii înrudite, dintre cele care întrunesc condi iile
de a fi organizate i la care criteriile de admitere sunt identice, fără a se depă i numărul
maxim de studen i, care pot fi colariza i la acesta i cu păstrarea regimului de studiu
dobândit prin examenul de admitere. Nu li se va restitui taxa de înscriere candida ilor care nu
se reorientează către o altă specializare.
Art. 43. Locurile rămase libere după finalizarea celei de-a doua sesiuni de admitere se
gestionează la nivel instituţional de către Senatul universitar, în baza propunerii înaintate de
Consiliul de administraţie.
Art. 44. Validarea rezultatelor admiterii de către Senatul Universită ii se realizează o
singură dată, la finalul celei de-a doua sesiuni de admitere.
Art. 45. Prezentul Regulament poate suferi completări sau modificări, generate de
reglementări ulterioare ale Ministerului Educaţiei i Cercetării Ştiinţifice ori ale Senatului
universitar.
Art. 46. Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universită ii „Valahia” din
Târgovi te, în sedin a din ............................

Preşedinte al Comisiei Centrale de Admitere:
Rector,
Conf. univ. dr. Călin D. OROS
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VIZAT

Birou contencios,
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