
 1 

 

REGULAMENT 

PRIVIND ADMITEREA ÎN CICLUL UNIVERSITAR PENTRU FACULTEA DE 

PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI  

 

 

CAPITOLUL I. COMISIA DE ADMITERE 

 

1.1 Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului 

MECTS nr. 6012/2016, în conformitate cu prevederile Legii educației nr. 1/2011, precum și 

cele ale Cartei universitare, fiind aplicabilă specializării din cadrul domeniului Psihologie. 

 

 

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ADMITERII 

 

2.1 Pentru coordonarea lucrărilor concursului de admitere se va constitui Comisia de 

Admitere pe Universitate. Numirea acesteia se va face prin decizia Rectorului. Comisia de 

admitere este condusă de Rector și are întreaga răspundere pentru buna organizare și 

desfășurare a admiterii, respectiv a respectării legalității și asigurării securității lucrărilor în 

toate etapele pregătirii și desfășurării lui. 

2.2 Nu pot face parte din Comisia de admitere persoanele care: 

a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți candidați; 

b) sunt asociate cu un candidat în societăți comerciale la care dețin fiecare părți sociale care 

reprezintă cel puțin 10% din capitalul societății comerciale; 

c) beneficiază sau au beneficiat în ultimii 5 ani anterior concursului de foloase sau servicii de 

orice natură din partea unui candidat. 

2.3 Concursul de admitere se organizează în limita locurilor aprobate de Ministerul 

Educației Naţionale (M.E.N.). 

2.4 Concursul de admitere se organizează pe baza unei probe de evaluare a 

cunoştinţelor fundamentale de psihologie (tip grilă). 

 

 

 

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ADMITERII 

 

3.1 Examenul de admitere este organizat pentru programul de studii Psihologie în baza 

regulamentului Universităţii „Dimitrie Cantemir” și cu respectarea prevederilor legislației în 

vigoare și ale Cartei Universitare. 

3.2 Competiția pentru admitere se organizează în două sesiuni, înainte de începerea 

anului universitar în următoarele perioade: 

 

Sesiunea I  

◆  12 iulie – 23 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line 

◆  25 iulie 2021 - afişarea pe site-ul universităţii a repartiţiei studenţilor în săli 
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◆  26 iulie 2021, ora 10 - susţinerea examenului de admitere, on site 

◆  26 iulie 2021, ora 16 - afișarea rezultatelor 

◆  27 iulie 2021, orele 10-12 - formularea eventualelor contestații 

◆  27 iulie 2021, ora 16 – afișarea soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale 

◆  28-30 iulie – confirmarea locului prin: 

- depunerea la sediul universității a actelor originale din dosarul de înscriere; 

- dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare; 

- semnarea contractului de studii 

 

Bibliografie recomandată: 

Zlate, M., Creţu, T., Mitrofan, N., Aniţei, M., 2005, Psihologie. Manual pentru clasa a X-a, 

Ed. Aramis 

 

Sesiunea II 

 

◆ 30 august – 24 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line 

◆  26 septembrie 2021 - afişarea pe site-ul universităţii a repartiţiei studenţilor în săli 

◆  27 septembrie 2021, ora 10 - susţinerea examenului de admitere, on site 

◆ 28 septembrie 2021 – ora 8 - afișarea rezultatelor 

◆  28 septembrie 2021, orele 10-12 - formularea eventualelor contestații 

◆  28 septembrie 2021, ora 16 – afișarea soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale 

◆  29 septembrie - 01 octombrie 2021 – confirmarea locului prin: 

- depunerea la sediul universității a actelor originale din dosarul de înscriere; 

- dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare; 

- semnarea contractului de studii 

 

Bibliografie recomandată: 

Zlate, M., Creţu, T., Mitrofan, N., Aniţei, M., 2005, Psihologie. Manual pentru clasa 

a X-a, Ed. Aramis 

 

CAPITOLUL IV. CANDIDAȚII PENTRU ADMITERE 

 

4.1 Pentru admiterea la studii, candidații trebuie să fie absolvenți de liceu cu diplomă 

de bacalaureat sau, pentru candidații care provin din alte sisteme de învățământ,  diploma 

echivalentă celei de bacalaureat. 

4.2 Pentru admiterea în toate ciclurile de studii universitare, candidații pot fi, de 

asemenea, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai țărilor aparținând Spațiului 

Economic European și Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru 

cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. 

4.3 Pentru admiterea la studiile cu predare în limba română, cetățenii străini sunt 

obligați să prezinte un certificat de competență lingvistică care să ateste cunoașterea limbii 

române, certificat eliberat de instituțiile autorizate de MEN.  
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4.4 Un candidat poate fi admis și înregistrat ca student în cel mult două programe de 

studii în același timp, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. 

4.5 Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o Cerere de înscriere la care 

se anexează următoarele acte: 

- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenții de liceu ai 

promoţiei din anul în care se desfăşoară admiterea, pot prezenta în locul diplomei de 

bacalaureat, adeverință eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media 

generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost 

eliberată diploma. Candidații din categoria menționată mai sus, declarați admiși în urma 

concursului, au obligația de a depune la secretariatul facultăţii diploma de bacalaureat în 

original, până la o dată anunţată de Conducerea Universității. 

- Foaia matricolă în original sau adeverință echivalentă acesteia (cu mediile anilor de 

liceu). 

- Certificatul de naștere. 

- Certificat de  căsătorie (dacă este cazul). 

- Copie act de identitate (Carte de identitate sau Pașaport) în termen de valabilitate. 

- Adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de 

domiciliu și examen psihiatric de la medicul de specialitate, din care să rezulte că sunt apți 

pentru profilul sau specializarea la care candidează. Candidații cu afecțiuni cronice îşi vor 

viza adeverinţa eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. 

Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. 

-  o fotografie a candidatului în format electronic; 

-  Dovada achitării taxei de înscriere.  

- atestatul de echivalare a studiilor de către Ministerul Educației pentru candidații care 

au susținut examenul de bacalaureat în afara României; 

- certificat de competență lingvistică (pentru admiterea la studii universitare cu predare 

în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență 

lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale M.E). 

 

4.6 Candidații se înscriu la concurs cu numele din certificatele de naștere. În scopul 

evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe baza buletinului 

de identitate, se impune ca, la numele din certificatul de naștere să fie înscris (în paranteză) și 

numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătorești de 

schimbare a numelui ori prenumelui, inițiala fiind cea a prenumelui tatălui sau după caz a 

mamei. 

 

 

CAPITOLUL V. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR 

 

5.1. Rezultatele obţinute în urma probei de evaluare a cunoştinţelor fundamentale din 

domeniul psihologiei vor fi consemnate în cataloage de note semnate de decan și 

contrasemnate de rector. 

5.2. Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate la avizier. 
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5.3. Admiterea în învățământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a 

notelor obținute de candidați, în limita numărului de locuri pentru care se organizează 

concursul. 

5.4. Numărul candidaților declarați admiși nu poate depăși cifra de școlarizare alocată 

specializării. 

5.5. În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului loc 

repartizat inițial, aceștia sunt departajați după următorul criteriu: 

– media examenului de bacalaureat 

5.6. Nota obţinută de un candidat la proba scrisă nu poate fi mai mică de 5 (cinci). 

5.7. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de către comisia de 

admitere, se aduc la cunoștință celor interesați, prin afișare la loc vizibil și pe site-ul 

universității (www.cantemir.ro). 

5.8. Candidații declarați admiși sunt înmatriculați în anul I de studii, pentru anul 

universitar curent, prin decizia rectorului. 

5.9. Dacă un candidat renunță la calitatea de student, dobândită prin concurs, înainte 

de începerea anului universitar, locul rămas liber se ocupă în ordine după cum urmează: 

a. cu unul din candidații respinși cu nota (punctajul) egală cu cea a ultimului declarat 

admis, aplicând criteriul de departajare menționat mai sus; 

b. cu un candidat “respins” cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu media 

(punctajul) minimă admisibilă, stabilită prin metodologia proprie, considerând lista în ordinea 

strict descrescătoare a mediilor; 

5.10. În a doua sesiune de admitere, candidaţii vor putea concura pe locurile 

rămase neocupate în prima sesiune. 

 

CAPITOLUL VI. DEPUNEREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR 

 

6.1. Contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun exclusiv la comisia de 

admitere din universitate (registratură), în perioada menţionată la secţiunea 3.2. 

6.2. Instituțiile de învățământ superior sunt singurele în măsură să decidă asupra 

temeiniciei contestațiilor. Dacă contestațiile se acceptă, nota inițială se modifică, indiferent de 

mărimea diferenței de notare. 

6.3. Candidatul căruia i s-a admis contestația dobândește calitatea de student dacă 

obține media generală mai mare decât a ultimului candidat admis inițial. În cazul în care 

obține o medie egală cu a ultimului candidat admis inițial, se aplică criteriul de departajare 

stabilit. 

6.4. După expirarea termenului de analiză și răspuns la contestaţii, rezultatul 

concursului de admitere se consideră definitiv și nu mai poate fi modificat. 

6.5. Comunicarea rezultatelor la contestații se face și prin afișare la avizier. 

 

CAPITOLUL VII. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

 

7.1 Pentru fiecare candidat declarat drept acceptat și înregistrat, instituțiile de 

învățământ superior colectează datele cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 

ordinul MECTS din 3313/2012; 
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7.2 Toate persoanele care participă la cursurile desfășurate și organizate în cadrul 

Universității vor conveni - prin completarea cererii de înscriere a cursurilor - colectarea 

datelor lor personale, prelucrarea și utilizarea lor, cu unicul scop de a întocmi înregistrările 

prevăzute de lege și pentru organizarea activităților în bune condiții. 

7.3 În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Universitatea trebuie să 

respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, să colecteze și să prelucreze 

aceste date cu bună-credință, în conformitate cu principiile stabilite prin Legea nr. 677 din 

2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date, orice prelucrare ilegală care implică răspunderea personală a 

angajaților instituției pentru infracțiunea contravențională sau, după caz, infracțiunea penală. 

7.4 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru a 

proteja confidențialitatea, Universitatea trebuie să gestioneze în condiții de siguranță și numai 

în scopurile specificate datele personale ale angajaților sau ale persoanelor care participă la 

cursurile desfășurate în cadrul Universității (studii de licență / masterat etc.). 

7.5 Persoanele care au urmat cursurile desfășurate în cadrul Universității au - așa cum 

prevede Legea nr. 677/2001 - următoarele drepturi: 

- să se opună prelucrării datelor cu caracter personal, o situație care, la rândul său, ar 

putea duce la pierderea statutului de angajat, student / masterand / cursant etc. 

- dreptul de acces și de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale și dreptul de a se pronunța în justiție. 

7.6 Orice opoziție trebuie să fie făcută în scris, printr-o cerere datată și semnată, 

depusă de solicitant către conducerea Universității. 

 

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE 

 

8.1 Instituţiile de învățământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea 

și desfășurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare. 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. Camelia STANCIU 

 


