UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI

METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările
şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6102/15.12.2016 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă, de master şi de doctorat, modificat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3062 din
16.01.2018.
Potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret,
Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de
licenţă pentru anul universitar 2018-2019, aprobată în şedinţa Senatului universitar cu nr. 325 din data
de 13.02.2018.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Prezenta Metodologie stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Ştiinţe
Economice Bucureşti, potrivit misiunii proprii, strategiei Universităţii Spiru Haret şi în concordanţă
cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
(2) Asigurarea unui cadru general flexibil şi eficient are drept scop atingerea obiectivului
educaţional privind stimularea excelenţei Facultăţii şi a programelor de studii de licenţă pe care le
oferă.
(3) În baza autonomiei universitare şi a asumării răspunderii publice, Facultatea de Ştiinţe
Economice Bucureşti organizează concurs de admitere pentru fiecare program din ciclul de studii de
licenţă în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidaților.
(4) Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti va aduce la cunoştinţa candidaților, cu cel
puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediu şi pe pagina web
proprie, informaţii privind:
a) metodologia proprie de admitere;
b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/20111 cu modificările şi completările ulterioare;
c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere/preînscriere inclusiv condiţiile şi
procedura de recunoaştere a drepturilor obţinute în străinătate;
d) perioada sesiunilor de admitere;
e) modalitatea de desfăşurare şi probele de concurs;
f) facilităţile sau condiţiile speciale, inclusiv pentru persoanele cu handicap;
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g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
h) alte informaţii utile candidaţilor.
(5) Conducerea Facultăţii poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 2. Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti pentru ciclul de studii de
licenţă se organizează pentru programele de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze
provizoriu sau acreditate.
Art. 3. Admiterea se organizează numai pentru programele de studii de licenţă nominalizate în
actele normative în vigoare, după cum urmează:
PROGRAMUL DE STUDII

IF
Acreditat
Autorizat
provizoriu

Marketing
Marketing în limba engleză
Contabilitate
gestiune
Management

și

informatică

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ID
-

de

FR
-

-

-

Acreditat

-

-

Acreditat

Autorizat provizoriu

Autorizat provizoriu

Art. 4. Concursul de admitere se organizează pe baza metodologiei de admitere elaborată de
Facultate, cu respectarea metodologiei cadru elaborată la nivel de Universitate şi a prevederilor legale
în vigoare.
Art. 5. Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele de studii universitare
de licenţă este publicată cu cel puţin 6 luni înainte de data admiterii.
Art. 6. (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în 2 (două)
sesiuni, în condiţii identice, în perioada iulie-septembrie, între 2 iulie-31 iulie 2018 și 1 august- 30
septembrie 2018.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc de către
Facultate prin metodologia proprie şi se fac publice prin afişare la sediul facultăţii şi prin publicare pe
pagina web.
Art. 7. (1) Admiterea la studii universitare de licenţă se susţine în limba română sau în limba
engleză pentru programul de studii Marketing în limba engleză.
(2) Pentru programele de licenţă şcolarizate în limba română, concursul de admitere se poate
susţine şi în limba maternă, la solicitarea scrisă a candidaţilor.
(3) Competenţele lingvistice ale candidaţilor la programele de studii şcolarizate în limba română
care nu prezintă acte de studii necesare la înscriere eliberate de instituţii de învăţământ din România
sau din străinătate, cu predare în limba română, se face de către o comisie stabilită prin decizia
Rectorului şi constituită din cadre didactice de la Facultatea de litere.
(4) Certificarea competenţelor lingvistice pentru candidaţii de la programul de studii Marketing
în limba engleză, care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de
învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba respectivă, se face de către o comisie
stabilită prin decizia Rectorului şi constituită din cadre didactice de la Facultatea de litere.
Art. 8. Pentru studiile universitare organizate în limba engleză, admiterea se susţine în limba de
predare a programului de studii universitare.
Art. 9. Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti va aduce la cunoştinţa candidaţilor
condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv cifrele de şcolarizare, prin mijloacele
mass-media, pliante şi afişare la sediul acestora şi pe pagina web proprie.
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Art. 10. (1) Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere se constituie, la nivelul Facultăţii,
comisii de admitere formate din minim 3 cadre didactice desemnate de decan şi avizate de Consiliul
Facultăţii.
(2) Numirea comisiilor de admitere se face prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.

CAPITOLUL III
CANDIDAŢII LA ADMITERE
Art. 11. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de
liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii
liceului.
(2) Persoanele cu handicap care participă la concursul de admitere au aceleași drepturi ca şi
ceilalți candidaţi.
(3) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de
licenţă, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare.
(4) Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în ciclul de
studii universitare de licenţă, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor
unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de ministerul de resort.
(5) Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea
la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul
ministerului de resort.
(6) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii
din Uniunea Europeană şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române,
conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.
Art. 12. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituțiile de învăţământ care le oferă.
Art.13. Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti promovează egalitatea de şanse a tuturor
candidaţilor, asigurând, dacă este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap şi
sprijinind accesul acestora în toate sediile Facultăţii.
Art. 14.(1) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor
liceale distincţii (premiul I,II,III, menţiune) la olimpiadele şcolare recunoscute de către Ministerul
Educaţiei Naţionale beneficiează de dreptul de a se înscrie, fără susţinererea concursului de admitere,
la Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti.
(2) Candidaţii prevăzuţi la alin(1) sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.
Art. 15.(1) Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa
eliberată de către instituţia de învăţământ.
(2) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului
şcolar curent îşi pot da acordul scris pentru ca Universitatea să se poată interconecta cu Sistemul
Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a
rezultatelor obţinute la bacalaureat de către aceştia, situaţie în care nu mai este necesară adeverinţa de
absolvire eliberată de către liceu.
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CAPITOLUL IV
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Art. 16. (1) Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti va aduce la cunoştinţa candidaţilor
metodologia de admitere, condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la avizier şi
pe pagina web proprie.
(2) Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:
– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă
eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul
curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie xerox pe care se certifică
conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, în cazul în care candidatul
care se înscrie la admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o
adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală
la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că
nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; în situaţia interconectării la sistemul informatic SIIIR nu se
mai impune prezentarea adeverinţei de absolvire.
– certificatul de naştere, în copie (xerox);
– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
– adeverinţă medicală tip;
– copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
– 3 fotografii 3/4;
– copie xerox de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea cu
originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea
la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
– un dosar plic.
Art. 17. (1) Taxa de înscriere la admitere este stabilită de către Consiliul de administraţie, anual,
şi se face publică prin afişarea pe pagina web şi la sediile facultăţilor, cu cel puţin 6 luni înainte de
admitere.
Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 taxa de înscriere este de 110 lei.
Taxele anuale de școlarizare pentru anul universitar 2018- 2019 sunt prezentate în tabelul de mai
jos:
-leiFacultatea

Programul de studii

Marketing
Marketing în limba engleză
Facultatea de Ştiinţe
Economice Bucureşti
Contabilitate şi informatică de gestiune
Management
*Taxa include costul manualelor şi al celorlalte resurse de învăţare

Taxă anuală de şcolarizare
IF
IFR*
ID*
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

(2) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, copiii de
pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de pănă la 26 de ani), sunt scutiţi de
plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:
– candidaţilor fii de personal didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat, în
temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
– candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu condiţia să
aibă vârsta de pănă la 26 de ani).
– candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia să
aibă vârsta de pănă la 26 de ani).
Art. 18. (1) Înscrierea candidaţilor şi admiterea se desfăşoară la sediul Facultăţii de Ştiinţe
Economice Bucureşti şi în alte spaţii de învăţământ ale Universităţii unde este organizat serviciul de
secretariat.

4

(2) Candidaţii la admitere pentru învăţământul de licenţă pot utiliza şi Formularul de înscrierepreînscriere on line aflat pe site-ul Universităţii http://www.spiruharet.ro/facultate-preinscriere
(3) Înscrierea-preînscrierea on line se realizează în perioada 15 ianuarie- 15 septembrie 2018.
(4) Candidaţii care utilizează formularul de înscriere- preînscriere on line sunt scutiţi de plata
taxei de înscriere, dacă preînscrierea s-a făcut până la data de 31.07.2018.
Art. 19(1) Înscrierea- preînscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute anterior.
(2) Înscrierea- preînscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, de
către o altă persoană, pe bază de procură.
(3) Candidaţii care se înscriu on line vor prezenta la secretariatele facultăţilor până la 31 iulie
2018, respectiv 15 septembrie 2018, documentele necesare pentru înscriere.
Art. 20. Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia
tehnică unde s-a făcut înscrierea.
Art. 21. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora şi alte informaţii din
fişa de înscriere nu pot fi modificate.

CAPITOLUL V
REZULTATELE ADMITERII
Art. 22. Admiterea are în vedere testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale
candidatului.
Art. 23. (1) Cu ocazia concursului de admitere candidaţii completează o fişa-chestionar care
este analizată de către comisia de concurs.
(2) Comisia de concurs completează o grilă de evaluare a cunoştinţelor şi capacităţii cognitive
ale candidatului şi punctajele aferente.
Art. 24. (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai
mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent, respectiv 50 de puncte.
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor
obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în
considerare şi media de la bacalaureat.
(4) Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare numai la programul de studii unde aceştia au candidat, în conformitate cu metodologia
proprie de admitere.
(5) În cazul mediilor egale, pentru departajare vor fi luate în considerare, cu prioritate,
rezultatele obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidatului.
Art. 25. Rezultatele obţinute la concursul de admitere se consemnează de către Comisia de
admitere în Fişa privind rezultatele obţinute la Concursul de admitere a candidatului.
Art. 26. (1) Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului se face ţinându-se
seama de următoarele criterii:
a) nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive 60%;
b) media obţinută la examenul de bacalaureat 40%.
(2) Ierarhizarea se face în ordine descrescătoare şi se are în vedere respectarea cifrei de
şcolarizare alocată fiecărui program de studii.
CAPITOLUL VI
REZULTATELE CONCURSULUI
Art. 27. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul Facultăţii şi pe
pagina web în cel mult 24 de ore de la încheierea acestuia.
Art. 28. (1) La nivelul Facultăţii se constituie comisii de contestaţii formate din 3 cadre
didactice.
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(2) Numirea comisiilor de contestaţii se face prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.
Art. 29. (1) Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii în termen de 48 ore de la data
afişării rezultatelor. Acestea se rezolvă în termen de 24 ore şi se afişează la sediul Facultăţii şi pe
pagina web.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale.
(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
(4) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
(5) După soluţionarea contestaţiilor, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai
poate fi modificat.
Art. 30.(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se două tipuri de liste:
a) liste provizorii, cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive, cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor, care
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele vor cuprinde următoarele categorii de informaţii:
a) lista candidaţilor admişi în limita numărului de locuri stabilite prin hotărâre de guvern.
b) lista candidaţilor respinşi.
Art. 31. Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti are obligaţia să restituie, după afişarea
rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor
taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.
CAPITOLUL VII
ÎNMATRICULAREA
Art. 32. (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face
prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) sub
un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au fost
admişi.
(3) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi
înmatriculaţi.
(4) Universitatea Spiru Haret întocmeşte contracte de studii care se încheie între studentul
înmatriculat si Rectorul universităţii.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 33. Conducerea Facultăţii de Științe Economice București poartă întreaga responsabilitate
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă.
Art. 34. Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de
22.02.2018 şi postată pe pagina web.

Decan,
Prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM
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