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MINUTA  

DIRECȚIEI SECRETARIAT GENERAL DIN DATA DE 24.02.2017 

 

 

1. Condiții obligatorii de admitere și înmatriculare a studenților la ciclul 

universitar  de licență și ciclul universitar de masterat 

A. Pentru ciclul universitar de licență  

- Legea nr. 288/2004 

- Legea nr. 1/2011 

      Conform a prevederilor art.151 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 ”pot 
participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu diplomă de 
bacalaureat sau diplomă echivalentă ”.  

 

     B. Pentru ciclul universitar de masterat 

- Legea nr. 288/2004 

- Legea nr. 1/2011 

Admiterea absolvenților învățământului universitar de scurtă durată la ciclul de 

studii universitare de masterat se realizează conform prevederilor art.156 din Legea 

Educației Naționale nr.1/2011, conform căruia  

”(1) pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu 

diplomă de licență sau diplomă echivalentă ” 

 și în condițiile prevăzute de prevederile art.16. alin. (2) și (3) din Legea nr.288/2004:  

”(2) Absolvenții cu diplomă de învățământ superior de scurtă durată pot continua 

studiile pentru a obține licența în cadrul ciclului I - studii universitare de licență ” 

”(3) Instituțiile de învățământ superior stabilesc modul de obținere a creditelor de studiu 

transferabile, pe baza cărora se admite înscrierea la examenul de licență a absolvenților 

învățământului superior de scurtă durată”. 

 

2. Adeverințele de absolvire ale absolvenților care au promovat examenul de 

finalizare a studiilor : licență/diplomă/disertație  în sesiunea februarie 2017, vor fi 

însoțite de următoarele documente, în vederea semnării de către secretar șef și 

rector: 

- Copia deciziei comisiei examenului de licență/diplomă/disertație; 

- Tabelul nominal cu absolvenții licențiați sau care au promovat examenul 

de disertație și au solicitat, la cerere, eliberarea adeverinței de absolvire; 
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- Copia catalogului de examen ; fiecare filă a catalogului va purta 

semnătura decanului facultății și se va aplica ștampila facultății; 

- O declarație tip care va fi completată și semnată de către secretara care a 

gestionat absolvenții respectivi (model atașat). 

3. REGISTRUL MATRICOL UNIC (RMU) 

Până la data de 31.03.2017 trebuie finalizată etapa de introducere a studenților din 

anul I 2016/2017. 

 

4. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE ALE STUDENȚILOR  

Verificarea se va efectua de către comisiile aprobate în ședința Direcției Secretariat 

General din data de 24.02.2017 și se va întocmi procesul verbal de constatare 

conform modelului atașat. 

Comisia 1  

Facultatea de Teologie, Istorie și Arte + filiala Câmpulung – Facultatea de 

Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 

- Dinuță Violeta-președinte 

- Dinică Jenica-membru 

- Adriana Rotărescu-membru 

Comisia 2  

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 

- Onescu Cristina-președinte 

- Uță Elena Adelinne-membru 

- Munteanu Cristina-membru 

Comisia 3 

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică filiala Slatina – Facultatea 

de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 

- Bălașa Catelușa-președinte 

- Barbu Daniela-membru 

- Ciobanu Mariana-membru 

Comisia 4  

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie + filiala 

Alexandria – Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 

- Georgescu Roxana-președinte 

- Necula Melania-membru 

- Fortini Gabriela-membru 
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Comisia 5  

Facultatea de Științe Economice și Drept 

- Andrei Livia- președinte 

- Petrescu Monica-membru 

- Florea Diana-membru 

Comisia 6  

Facultatea de Mecanică și Tehnologie + filiala Râmnicu Vâlcea + Facultatea 

de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie+Facultatea de Teologie, 

Litere, istorie și Arte 

- Mihăilă Liliana-președinte 

- Cristescu Daniela-membru 

- Ionică Ioana-membru 

Program de desfășurare a activității de verificare a documentelor școlare: 

- 2 martie 2017, orele 8,00 – 12,00 : Comisiile 1,3,4; 

- 6 martie 2017, orele 8,00 – 12,00 : Comisiile 2,5,6; 

- 9 martie 2017, ora 8,00 – 12,00 : Comisiile 1,2,3; 

- 10 martie 2017, orele 8,00 – 12,00 : Comisiile 4,5,6; 

- 14 martie 2017, ora 8,00 – 12,00 : Comisiile 1,2,3; 

- 16 martie 2017, orele 8,00 – 12,00 : Comisiile 4,5,6. 

Procesele verbale de constatare întocmite de comisiile de mai sus vor fi înaintate 

secretarului șef până cel mai târziu 22.03.2017. 

 

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE 

          dr. Smaranda GĂVAN 


