
REGULAMENT 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI 

ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019 
 
I. GENERALITĂŢI 
 
Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de masterat în Universitatea 
POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) au la bază legislaţia în vigoare şi Carta UPB. 
(2) În anul universitar 2018 – 2019, UPB organizează admiterea pentru studii universitare de masterat la 
programele de studii aprobate de către Senatul universităţii şi de Ministerul Educaţiei (MEN) şi acreditate 
de ARACIS (conform HG 117/2017). 
 
Art. 2. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de 
licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conform Legii nr. 288/2004), absolvenţii cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi 
recunoscute de către direcţia de specialitate din MEN, indiferent de domeniul, instituţia de învăţământ 
superior şi anul în care a obţinut diploma. 
(2) Persoana care a fost admisă la un program de studii universitare de masterat are calitatea de student şi 
poartă denumirea generică de masterand. 
(3) Candidaţii vor fi înscrişi la admitere pe baza datelor din Anexa nr. 1 (fişa de înscriere, generată de 
sistemul de admitere on-line), conformă cu Ordinul MENCŞ 4061/2011. 
 
Art. 3. (1) Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează în cadrul facultăţilor care au 
programe de studiu aprobate de Senatul UPB şi de MEN; admiterea se face prin concurs, iar numărul de 
locuri sunt aprobate de: 
a) MEN, pentru cele finanţate de la bugetul de stat; 
b) Senatul UPB, pentru cele în regim cu taxă de studii. 
(2) Formaţiile de studii se stabilesc de către Senatul UPB. Pentru anul universitar 2018 – 2019, Senatul 
UPB a hotărât ca formaţiile de studiu la masterat să fie de minim 20 masteranzi şi respectând o medie de 
minim 25 masteranzi pe domeniu. 
(3) Pin excepţie de la aliniatul (3) se pot organiza programe de masterat cu mai puţin de 20 de masteranzi 
dacă departamenul de tutelă şi facultatea organizatoare îşi asumă şcolarizarea în regim de finanţare 
parţială (proporţională cu numărul de masteranzi), respectând integral activităţile din planul de învăţământ 
şi media de 25 de masteranzi pe domeniu. 
 
Art. 4. Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în 
perioadele 5-13 iulie 2018 şi 6-14 septembrie 2018. 
 
Art. 5. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, 
concursul de admitere trebuie să conţină şi verificarea competenţelor lingvistice pentru limba de studiu. 
 
Art. 6. La studiile universitare de masterat, locurile bugetate şi cu taxă se ocupă în ordinea descrescătoare 
a mediilor generale de admitere. 
 
Art. 7. La înscriere, candidaţii vor declara, pe proprie răspundere, dacă au mai urmat alte programe de 
masterat cu finanţare de la bugetul de stat. În cazul în care studenţii declaraţi admişi la studiile 
universitare de masterat, pe locurile finanţate de la buget, au mai beneficiat de o astfel de facilitate, vor 
urma programul respectiv în regim „cu taxă de studii”. 



 
Art. 8. Un candidat declarat admis pentru un program de studii universitare de masterat poate beneficia de 
finanţare de la bugetul de stat o singură dată. 
 
Art. 9. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare sau postuniversitare de masterat au 
dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. 
 
Art. 10. (1) Pot candida la admiterea la studii universitare de masterat cetăţenii statelor membre ale 
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în 
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de 
şcolarizare. 
(2) La înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat cu predare în limba 
română cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba 
română. 
 
II. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII DE MASTERAT 
 
Art. 11. Pentru studiile universitare de masterat se pot înscrie la concursul de admitere absolvenţii cu 

diplomă de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în conformitate cu clasificarea acestor programe şi 
reglementările vizând corelaţia cu programul de licenţă absolvit potrivit Art. 3 din „Regulamentul 
privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul studiilor universitare de 
masterat din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti” discutat şi aprobat în şedinţa Senatului 
UPB din 13.03.2014. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică pe baza unei bibliografii 
cuprinzând lucrări de specialitate, anunţată din timp de către facultăţi. 

 
Art. 12. (1) Facultăţile vor aduce la cunoştinţă candidaţilor documentele necesare pentru înscriere, prin 

afişare la sediul facultăţilor şi pe paginile proprii de web. 
(2) Pentru înscrierea la concursul de admitere la masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar 

care trebuie să conţină următoarele documente: 
• fişa de înscriere, conform formularului tip UPB (generat din sistemul online de admitere);  
• diploma de bacalaureat, în original sau echivalenta acesteia; 
• diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 
2017 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei 
generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă); 
• foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de 

licenţă/inginer; 
• copie după certificatul de naştere (legalizată sau certificată conform cu originalul);  
• adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt 

medical pentru specializarea la care candidează; 
• buletin sau carte de identitate în copie;  
• chitanţa de plată a taxei de admitere. 
 
(3) Pentru sesiunea iulie 2018, pentru absolvenţii studiilor de licenţă la de la Facultatea ETTI din 

promoţia iulie 2018 sunt necesare următoarele documente:  
• fişa de înscriere, conform formularului tip UPB (generat din sistemul online de admitere);  
• copie după certificatul de naştere (legalizată sau certificată conform cu originalul); 
• adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt 

medical pentru specializarea la care candidează; 
• buletin sau carte de identitate în copie;  
• chitanţa de plată a taxei de admitere.  



 
(4) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii 
vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din certificatul de naştere, inclusiv în cazurile în care 
din anumite motive ei şi-au schimbat acest nume. În scopul evitării unor neînţelegeri, atunci când se 
efectuează operaţii de legitimare pe bază de buletin/carte de identitate, se impune ca în cazurile de 
schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naştere să fie consemnat în paranteză şi numele 
din buletinul/cartea de identitate. 
 
Art. 13 Cuantumul taxei de înscriere este de 100 lei şi a fost stabilit de Senatul UPB. 
 
Art. 14 Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în 
învăţământul superior, o singură dată pentru fiecare ciclu de studii universitare (licenţă, masterat, 
doctorat). 
 
Art. 15. (1) Înscrierile se fac în locuri special amenajate, aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin 
intermediul avizierelor facultăţilor. 
(2) Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer promoţia iulie 2018, Facultatea ETTI organizează înscrierea 
pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat după susţinerea examenului de 
diplomă în perioada 5 - 7 iulie 2018 şi 9 - 12 iulie 2018, între orele 9.00 - 15.00.  
(3) A doua perioada de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este 
6 - 8 septembrie 2018 şi 10 - 13 septembrie 2018, între orele 9.00 - 15.00. 
 
III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
 
Art. 16. Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe: 
a) Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor 
universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu relaţiile: 
- pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă: 
ciclu de licenţă de 4 ani: MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M_Examen licenţă)/5; 
ciclu de licenţă de 3 ani: MA = (M1 + M2 + M3 + M_Examen licenţă)/4; 
- pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată: 
MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M_Examen diplomă)/6; 
unde M1, M2, M3, M4, M5, sunt mediile anilor 1, 2, …,5 de studii. 
 
b) Proba 2 – la alegerea fiecărei facultăţi; la Facultatea ETTI constă din o probă orală constând dintr-un 
interviu, în urma căreia candidatul obţine media probei MB. 
 
Proba 2 se va desfăşura la Facultatea ETTI în ziua de 13 iulie 2018 (pentru sesiunea iulie 2018) şi 14 
septembrie 2018 (pentru sesiunea septembrie 2018, numai pentru locurile rămase vacante după sesiunea 
de admitere din luna iulie). 
 
Proba 2 constă din susţinerea de către candidat a unui mini–eseu (maxim 5 minute) dintr-un subiect la 
alegerea candidatului (se recomandă un subiect din pregătirea de licenţă şi orientat pe prima opţiune). 
Candidatul poate folosi materiale suport, dar acest lucru nu este obligatoriu. Prezentarea va fi urmată de o 
scurtă (maxim 5 minute) discuţie între candidat şi comisie (întrebări şi răspunsuri). 
 
Interviul, în ansamblul sau, se referă la studiile şi activitatea anterioară a candidatului, la planul personal 
de educaţie şi pregătire profesională (cu ţinta pe motivaţia de a urma programul respectiv de masterat) 
precum şi disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat vizat.  Nu 



sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică, sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul 
studiilor de licenţă. 
 
Art. 17. (1) Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, la nivelul fiecărei 
facultăţi se va constitui o Comisie de admitere, compusă din cadre didactice, propuse de către catedrele de 
specialitate implicate în organizarea programelor de masterat.  
(2) Pentru proba 2 de concurs trebuie să existe cel puţin câte trei cadre didactice care au sarcinile stabilite 
de comisia de admitere a facultăţii. Comisia de examinare pentru Proba 2 (comisia de interviu) este 
alocată unui program de master sau grup de  programe de master.  
(3) Comisia de admitere a facultăţii va fi condusă de decan, iar componenţa ei va fi transmisă sub 
semnătura decanului la Rectoratul UPB (birou Vicepreşedinte - Prof. dr. ing. Corneliu Burileanu), cu 15 
zile înainte de începerea concursului.  
 
Art. 18. Calendarul concursului, data privind ziua de concurs, proba de concurs, programele şi tematicile 
acesteia, precum şi modul de susţinere al probei, se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la 
secretariatele facultăţilor şi vor fi transmise la Rectoratul UPB (birou Vicepreşedinte - Prof. dr. ing. 
Corneliu Burileanu), înainte de începerea concursului.  
 
Art. 19. Programul de desfăşurare a concursului de admitere se afişează cel mai târziu în preziua probei, 
indicându-se, pentru Proba 2 (examenul oral de tip interviu),  la care examinarea se desfăşoară individual, 
ora aproximativă de intrare la examinare a fiecărui candidat. Candidatul este examinat de comisia 
corespunzatoare primei opţiuni iar rezultatul este valabil pentru toate programele de masterat din 
Facultatea ETTI. 
 
Art. 20. (1) Pentru Proba 2 (examenul oral de tip interviu), vor fi respectate toate reglementările în vigoare 
privind desfăşurarea unui examen oral într-o sesiune de examene pe parcursul desfăşurării ciclului de 
studii universitare de licenţă. 
(2) La Facultatea ETTI, la finalizarea interviului, candidatul îşi poate modifica lista de opţiuni, numai prin 
adăugarea de opţiuni pentru alte programe de masterat, fără a modifica ordinea opţiunilor deja exprimate. 
 
Art. 21. Candidaţii care copiază, sau care săvârşesc orice alt act fraudulos, sunt exmatriculaţi din concurs. 
Decizia exmatriculării o ia comisia de admitere pe facultate, la propunerea comisiei de supraveghere a 
sălii (comisia de interviu) în care s-a aflat candidatul. 
 
IV. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR 
 
Art. 22. (1) Mediile probelor de concurs ale fiecărui candidat, MA şi MB, se calculează ca medie 
aritmetică a mediilor de la fiecare probă considerată, cu două zecimale, fără rotunjire. 
(2) Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a mediilor 
probelor 1 (MA) şi 2 (MB) (unde MA – este media generală de absolvire a studiilor universitare de 
licenţă/lungă durată; MB – este media celei de-a doua probe).  
(3) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  
 
Art. 23. Mediile probelor de concurs ale fiecărui candidat, MA şi MB, precum şi media generală MG se 
înregistrează în catalogul alfabetic al candidaţilor. 
 
Art. 24. (1) Admiterea se face în ordinea primei opţiuni şi ordinea descrescătoare a mediilor generale 
(MG) de admitere obţinute de candidaţi şi în limita locurilor anunţate iniţial pe programe de masterat, cu 
condiţia ca MB să fie minim 5,00 (cinci) iar media generală MG să fie minim 6,00 (şase).  



(2) În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii generale de admitere egale, pentru ocuparea 
ultimului loc finanţat de la bugetul de stat, criteriile de departajare sunt: media anilor de studii de 
licenţă/lungă durată, media examenului de finalizarea studiilor, media probei scrise de concurs. 
 
Art. 25. Repartizarea candidaţilor pe programe de studii, în cadrul Facultăţii ETTI se face în ordinea 
primei opţiuni şi a ordinii descrescătoare a mediilor generale de admitere.  
 
Art. 26. Candidaţii care nu au fost repartizaţi (admişi) la programul de masterat ce corespunde primei 
opţiuni sunt repartizaţi în ordinea opţiunilor exprimate la programele de masterat din cadrul Facultăţii 
ETTI, dacă există programe de studii de masterat care nu şi-au completat formaţia de studiu cu numărul 
minim de candidaţi. 
 
Art. 27. (1) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să 
depună până la data de 17.09.2018 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. 
Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a 
candidatului admis. 
 
(2) La Facultatea ETTI programele de masterat care îşi ating maximul alocat /capacitatea se închid pentru 
sesiunea septembrie 2017 şi se şcolarizează în 2018 – 2020. 
 
(3) La Facultatea ETTI programele de masterat care nu îşi ating maximul dar au mai mult de 20 studenţi 
înmatriculaţi pot scoate locuri la admitere pentru sesiune septembrie 2018 şi se şcolarizează în 2018 – 
2020. Programele de masterat care au mai puţin de 20 studenţi înmatriculaţi şi pentru care Departamentul 
de tutelă îşi asumă derularea în condiţii de finanţare parţială (conform Art. 3 din prezentul regulament) 
vor fi deschise pentru sesiunea septembrie 2018 şi se şcolarizează în 2018 – 2020. 
 
(4) La Facultatea ETTI programele de masterat care au mai puţin de 20 studenţi înmatriculaţi  şi pentru 
care Departamentul de tutelă nu îşi asumă derularea în condiţii de finanţare parţială vor fi deschise pentru 
sesiunea septembrie 2018 şi se şcolarizează în 2018 – 2020 numai dacă în urma sesiunii septembrie 2018 
ating capacitatea minimă obligatorie prevăzută în Art. 3 al prezentului regulament. Candidaţii admişi la 
programe de masterat care au mai puţin de 20 studenţi şi pentru care Departamentul de origine nu îşi 
asumă derularea în condiţii de finanţare parţială, se pot înmatricula la ETTI şi li se asigură un loc, cu 
prioritate, la primul (în ordinea opţiunilor din lista depusă la înscriere) dintre programele de masterat 
disponibile ce vor fi şcolarizate în anul 2018-2020. 
 
V. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR 
 
Art. 28. Eventualele contestaţii se depun la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea 
rezultatelor concursului de admitere, iar rezultatul acestora se anunţă în cel mult 2 zile de la încheierea 
termenului de depunere a contestaţiilor. 
 
Art. 29. Pentru rezolvarea contestaţiilor depuse de candidaţi, decanul facultăţii numeşte comisii, formate 
din 2 cadre didactice de specialitate, altele decât cele care au participat la proba 2. Comisia va examina 
atent fiecare contestaţie, verificând modul în care au fost respectate prezentul Regulament, precum şi dacă 
notele şi mediile acordate au fost transmise corect pe fiecare document de concurs, iar mediile au fost 
calculate fără greşeli. 
 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
 



Art. 30. După afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe lista candidaţilor declaraţi 
admişi, nu se mai fac modificări. 
 
Art. 31. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în învăţământul universitar de masterat, în baza 
rezultatului concursului de admitere, pentru anul universitar 2018 – 2019, prin decizia Rectorului UPB. 
Documentele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, necondiţionat şi fără perceperea unor 
taxe. 
 
Art. 32. Statutul de masterand finanţat de la buget (fără taxă) se păstrează, potrivit legii, pentru o durată de 
şcolarizare egală cu durata normală a studiilor la programul de studii respectiv. 
 
Art. 33. Statutul de masterand cu taxă se păstrează, de regulă, pe întreaga durată de şcolarizare. 
Cuantumul taxei, pentru fiecare an de studiu, se aprobă de Senatul UPB., în funcţie de costurile specifice 
şcolarizării. 
 
Art. 34. În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de admişi, cu 
sau fără taxă. 
 
Art. 35. Examenul este valabil numai pentru programele de studii pentru care s-a organizat concursul de 
admitere şi numai pentru anul universitar 2018-2019. 
 
Art. 36. Principiile prezentului Regulament au fost aprobate în şedinţa Senatului UPB din data de 
30.06.2016. În aceeaşi şedinţă a fost aprobat principiul admiterii la masterat cu două sesiuni de concurs, 
începând cu anul universitar 2017 – 2018. Regulamentul pentru anul universitar 2018-2019 a fost aprobat 
de Consiliul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în data de 22.03.2018 şi 
de Senatul UPB în data de 22.03.2018. 
 
  



ANEXA - calendarul desfăşurării admiterii la studiile universitare de masterat iulie-septembrie 2018 
 
 
Sesiunea iulie 2018: 
 
Inscriere : 5-7, 9 – 12 iulie 2018, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin 
 
Interviu: 13 iulie 2018, începând cu ora 9, Leu 
 
Afişare rezultate: 13 iulie 2018, ora 17 (estimat), Leu 
  
Inmatriculare: 14 şi 15 iulie 2018, orele 9 – 15, Leu 
 
 
Sesiunea septembrie 2018: 
 
Inscriere : 6-8, 10 – 13 septembrie 2018, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin 
 
Interviu: 14 septembrie 2018, începând cu ora 9, Leu 
 
Afişare rezultate: 14 septembrie 2018, ora 16 (estimat), Leu 
  
Inmatriculare: 15 şi 16 septembrie 2018, orele 9 – 15, Leu 


