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METODOLOGIA
organizării şi desfăşurării concursului de ADMITERE 2012-2013

1.1. DISPOZIŢII GENERALE
Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
pentru anul universitar 2012-2013, a fost elaborată în baza:
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 4061 / 15.04.2011 ;
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul H.G. nr.1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care
au

primit distincţii la

olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru

învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite
în activitatea de cercetare, cu modificările ulterioare;
În temeiul H.G. nr.749/2009 şi H.G. nr. 1093/2009 privind organizarea studiilor
universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul
acestora,
În temeiul H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat;
În temeiul H.G. nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat, cu modificările ulterioare.
Concursul de admitere din anul 2012 în toate facultăţile Academiei Comerciale
din Satu Mare va avea loc conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului nr. 4061 / 15.04.2011 şi metodologiei proprii de admitere, aprobată de
Senatul Academiei Comerciale din Satu Mare.
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Admiterea la Academia Comerciala din Satu Mare se susţine într-o singură
sesiune –septembrie 2012.
1.2 CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE
Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii şi departamentelor, în zilele
lucrătoare între orele 9.00-16.00.
Perioada de desfăşurare a concursului de admitere :
▪ 11 - 25 septembrie 2012 - înscrierea candidaţilor
▪ 26 septembrie 2012 - interviu şi afişarea listelor cu candidaţii admişi
▪ 27 -29 septembrie 2012 Depunerea diplomelor de bacalaureat în original
▪ 27 - 28 septembrie 2012 - confirmări, redistribuiri
▪ 30 septembrie Restituirea dosarelor, la cerere
▪ Înmatricularea în anul I – in termen de 30 zile de la inceperea anului
universitar 2012-2013
1.3. INFORMAREA CANDIDAŢILOR
În fiecare facultate se va organiza
prezentate,

prin

afişare,

informaţii

PANOUL ADMITERII unde vor fi
privind

structura

facultăţii

sau

departamentului, cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenţă, normele de
înscriere şi de desfăşurare a concursului. De asemenea informatiile referitoare la
admiterea in Academia Comerciala din Satu Mare vor fi postate si pe site-ul
www.academiacomerciala.ro
1.4. PREVEDERI REFERITOARE LA TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE
ADMITERE ŞI LA TAXELE DE ŞCOLARIZARE
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 50 lei
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Taxele se plătesc la casieria Academiei Comerciale sau in conturile deschise la CEC
Bank Satu Mare, sau la BRD Satu Mare. Candidaţii trebuie să depuna un exemplar al
chitantei reprezentând taxa de înscriere in dosarul de inscriere.
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2012-2013 este de:
a) Pentru anul I de studiu :
a. Pentru absolventii promotiei 2011-2012 nu se percepe taxa de scolarizare
in conditiile in care studentul a obtinut dupa primul semestru o medie de
cel putin 8,00 si are o prezenta la cursuri si seminarii de minim 80%.
b. Pentru absolventii altor promotii taxa de scolarizare este de 1500 lei
c) Pentru anii de studii II si III: 2.200 lei/an esalonata astfel: 600 lei pana la data de 1
octombrie, 600 lei pana la data de 1 noiembrie, 500 lei pana la data de 1 decembrie, 500
lei pana la data de 1 februarie.
După înmatricularea în anul I, taxa de şcolarizare achitată se returnează
studenţilor care solicită retragerea de la studii, în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă.
1.5. Scutiri de taxe
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii
de licenţă următoarele categorii de candidaţi:
 orfanii de ambii părinţi;
 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Academiei Comerciale din Satu Mare;
 cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Legea Educaţiei
Naţionale, art. 277 ).
Beneficiază de aceste drepturi candidaţii cu vârsta până în 25 de ani.
Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza actelor prezentate de
candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile îndreptăţite. Aprobarea
scutirii se face de către comisia de concurs .
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1.6. Organizarea concursului de admitere
Se va constitui o comisie de admitere care va fi coordonata de catre decanul
facultatii. Comisia de admitere pe Universitate este propusa prin decizia Rectorului şi
aprobata de Senatul Universităţii;
Comisia răspunde efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de
admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea contestaţiilor
şi afişarea rezultatelor finale, conform prezentei metodologii.
Decanul facultăţii poate fi înlocuit ca preşedinţe al comisiei de admitere numai
din motive de sănătate sau când, printre candidaţi, are rude de gradul I. Aceeaşi
prevedere este valabilă şi pentru membrii comisiei de admitere.
Comisia de admitere va publica pe internet informaţiile referitoare la
desfăşurarea concursului de admitere la adresa www.academiacomerciala.ro.
1.7. Dreptul de înscriere la concursul de admitere
La concursul de admitere în învăţământul superior se pot înscrie cetăţeni ai
României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu
aceasta.
De asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare,
cetăţenii 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.
Dosarul depus de acestia va cuprinde următoarele documente:
 Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii;
 Diploma de absolvire a liceului şi foaia matricolă;
 Diploma de studii superioare şi foaia matricolă – dacă este cazul.
 Documentul personal de identificare, în copie: paşaport - copie după
paginile 1,2,3,4 –sau alt act de identitate.
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 Dovada plăţii taxei de procesare dosar 150 euro în contul Academiei
Comerciale din Satu Mare.
Toate documentele menţionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate.
Documentele redactate în alte limbi decât engleză şi franceză vor fi traduse în limba
română sau în limba engleză. Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru
vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica, în scris,
universităţii, de către C.N.R.E.D, iar adeverinţele de echivalare vor fi eliberate unui
delegat al universităţii. Dosarele pentru echivalare pot fi trimise doar de universitate.
Nu vor fi acceptate de către CNRED dosarele depuse personal de către candidaţi sau în
cazul în care dosarele vor fi prezentate în alt mod decât cel prezentat mai sus.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau
domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar
poate fi admis şi înmatriculat la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe
locuri subvenţionate de la buget pentru durata normală de studii. Candidatul admis la
mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte
să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în
original în termen de maxim 7 zile de la afişarea rezultatelor.
O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel
mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Orice subvenţia financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor
legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un
singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau
programe de studii subvenţiile urmează studentul.
În vederea înmatriculării candidatul admis are obligaţia să depună în cele
30 zile menţionate diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăţii.
Neprezentarea diplomei în original, din vina exclusivă a candidatului admis în
termen de 30 zile de la afişarea rezultatelor duce la pierderea locului finanţat de
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la buget.
1.8. Înscrierea la concursul de admitere
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o
cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate
datele solicitate în formularul respectiv.
La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:
a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au
eliberat diplomele pentru promoţia 2012);
b) Foaia matricolă de la liceu, în original sau copie legalizată;
c) Certificatul de naştere (original pentru conformitate) şi copie ;
d) Certificat de căsătorie, (original pentru conformitate) şi copie, dacă
este cazul;
e) Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la
care candidează;
f) 2 (două) fotografii tip buletin
g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
h) Chitanţă de plată a taxei de admitere.
În adeverinţa eliberată de licee pentru absolvenţii promoţiei 2011 se
menţionează media examenului de bacalaureat, media generală, mediile obţinute
în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.
Pentru candidaţii care solicită scutirea de taxe de admitere se va
prezenta unul din următoarele documente:
 copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii
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părinţi); adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în
cazul celor aflaţi în această situaţie);
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate) a
susţinătorilor legali;
Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul
diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi, iar copia legalizată la
cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul
stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.
Înscrierea candidaţilor olimpici naţionali şi internaţionali
a) Candidaţii olimpici naţionali şi internaţionali participă la concursul de admitere în
aceleaşi condiţii ca ceilalţi candidaţi români.
b) Candidaţii care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studiu (2010-2011, 2011-2012)
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi cei care au obţinut premiul întâi sau
medalia de aur în unul din ultimii patru ani (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 20112012) la olimpiadele şcolare internaţionale pot urma două programe din aceeaşi facultate
sau din facultăţi sau instituţii diferite fără taxe de şcolarizare, conform Hotărârii
Guvernului nr. 1004/2002.
c) La înscriere, pe lângă actele prevăzute la art. 17, trebuie să prezinte şi diploma în
original care atestă obţinerea distincţiei.
1.9. Evaluarea candidaţilor
Admiterea se face pe baza Diplomei de Bacalaureat, tinand cont de ordinea ierarhica a
mediilor de absolvire si a unui interviu cu calificativ: admis/respins.
a) candidatii vor fi selectati in ordine descrescatoare a medie de bacalaureat
b) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal, aceştia sunt
departajaţi aplicându-se, în ordine, următoarele criterii:
- media anilor de studiu din liceu (ML);
- media ultimului an de studiu din liceu.
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c) În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului loc
vor fi toţi admişi.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin
admitere, după afişarea rezultatelor finale se restituie, la cerere, în cel mult 2 zile
lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe,
pe baza actelor de identitate în timpul programul de lucru cu publicul.
1.10. ÎNMATRICULAREA ÎN ANUL I
Candidaţii declaraţi admişi trebuie să semneze în primele trei săptămâni ale
anului universitar 2012-2013 contractul de studii. Nesemnarea în acest termen a
contractului de studii determină pierderea dreptului câştigat prin concurs.
Candidaţii admişi, care au încheiat contractele de studii, sunt înmatriculaţi în anul
I, pentru anul universitar 2012-2013, prin decizia rectorului.
Statutul de student bursier se actualizează după primul semestru al anului I şi apoi
anual, în funcţie de performanţele universitare şi în conformitate cu prevederile
Regulamentului de acordare a burselor si altor forme de sprijin material.
DISPOZIŢII FINALE
Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă - din partea
candidaţilor - a prezentei metodologii.
Eventualele contestaţii cu privire la concursul de admitere se depun în termen de
şase ore, dar nu în afara intervalului orar 9-16, de la afişarea listelor cu rezultate şi sunt
rezolvate de Comisia de admitere. Comisia de admitere va preciza pe liste data şi ora
afişării acestora.
După afişarea rezultatelor finale şi pe parcursul anului I nu sunt admise
transferuri.
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Până la înmatricularea în anul I, candidaţilor declaraţi admişi nu li se pot elibera
adeverinţe care să certifice calitatea de student, deoarece până atunci ei nu au relaţii
instituţionale cu Academia Comerciala din Satu Mare.
Un student poate urma simultan maxim două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul şi de forma de desfăşurare ale acestora.
Pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii trebuie să cunoască şi să
respecte Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă.
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Academiei Comerciale din Satu
Mare din 15.12.2010 şi a fost actualizată cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale în şedinţa Senatului din 09.02.2011 şi cu prevederile Ordinului nr. 4061/2011 în
Şedinţa Senatului din 10.05.2011. A fost publicată în formă iniţială pe 20.12.2010
republicată în forma actualizată pe 10.05.2011.

RECTOR,
Conf.univ.dr. ANDREICA Romulus
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