
 1 

 

 
 
 

METODOLOGIE  PROPRIE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE L A STUDII 
UNIVERSITARE DE MASTER (2 ani) 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017  
 
 
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 
masterat la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca are la bază prevederile art. 142, 
145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200, 277 şi 304 alin. (17) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat 
cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
441/2001, cu modificările ulterioare, art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 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 şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind 
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,  Hotărârii Guvernului nr. 
26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ordinului nr. 
6102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat  şi  prevederile 
prezentei metodologii: 
 

I.  PRECIZĂRI PROPRII DE CONCURS 
 
Având în vedere specificul învăţământului artistic, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-
Napoca a elaborat următoarea metodologie proprie cu privire la concursul de admitere la 
ciclul de studii universitare de master – sesiunea  septembrie 2017. 
 
Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de master, se organizează în  
sesiunea septembrie 2017, înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 
septembrie. 
 
Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe domenii, la 
specializările/programele de studii acreditate din cadrul Universităţii de Artă şi Design din 
Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Programele de studii universitare de master organizate de Universitatea de Artă şi Design din 
Cluj–Napoca,  forma de învățământ cu frecvență (IF), la care candidaţii se pot înscrie pentru 
a susţine concurs de admitere sunt următoarele: 
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1. FACULTATEA DE ARTE PLASTICE 
Nr. 
crt. 

Domeniul de licenţă  Programul de studiu de masterat 

1. Arte vizuale Pictură 
  Sculptură 
  Grafică 
  Foto–video  
  Conservare şi restaurare 
 
 
    2.  FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ŞI DESIGN 
Nr. 
crt. 

Domeniul de licenţă  Programul de studiu de masterat 

1. Arte vizuale Ceramică–sticlă 
  Design textil 
  Design vestimentar 
  Design 
 
Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai 
absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul 
absolvirii programului de licenţă. 
 
Participarea la concursul de admitere la studii universitare de master, în funcţie de cetăţenia 
candidatului, se realizează astfel:  

• cetăţenii români absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de 
licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform 
Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• 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. 
Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de 
către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale  înainte de 
înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a 
prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. Cetăţenii mai sus 
menţionaţi pot depune la secretariatul universităţii, documentele prezentate în anexa 1 
a acestei metodologii, începând cu data de 30 decembrie 2016, data publicării în 
Monitorul Oficial a Ordinului nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 
licenţă, de master şi de doctorat şi până cu maximum 15 zile înainte de încheierea 
perioadei de înscriere la concursul de admitere, sesiunea de admitere septembrie.  

• cetăţenii străini de etnie română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, 
Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria, şi etnicii români  cu domiciliul stabil în 
străinătate vor candida separat pe locurile finanţate de la bugetul de stat repartizate de 
M.E.N. pentru această categorie sau pe locuri cu taxă;  

• cetăţenii din ţările ter ţe UE sunt înscrişi la studii în România prin îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiţii de eligibilitate: 

a) au documente care atestă cetățenia statului respectiv;  
b) sunt absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia; 
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c) depunerea la sediul universităţii a dosarului de înscriere până cel târziu la 
data de 4 august 2017 şi primirea scrisorii de acceptare la studii din partea 
universităţii 

Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din ţările terţe este prevăzut în 
O.U.G. 22/2009, aprobată prin Legea 1/2010. M.E.N. - Direcția Generală Relații 
Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE) va elibera scrisorile de acceptare la studii în 
baza acceptului universităţii. 
 
La admiterea la ciclul de studii universitare de master cu predare în limba română, cetăţenii 
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei 
Elveţiene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform 
metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz. Aceeaşi condiţie se impune şi 
în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, 
potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă 
de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român. 
 
Admiterea la studii universitare de master se susţine în limba română. Pentru programele 
universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de 
admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei 
universitare. 

 
Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe locuri:  

•  finanţate de la bugetul de stat  
• cu taxă       
• pentru etnicii români 
 

Repartizarea acestora pe specializări/programe de studii se regăseşte în Anexa 3 a prezentei 
metodologii. 
 
Durata studiilor este de 4 semestre - 2 ani, forma de învăţământ cu frecvenţă (IF). 
 
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un 
candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur 
program de master. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare 
optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea 
diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare 
anterior absolvit, după caz, (pentru absolvenţii promoţiei 2017, adeverinţă de absolvire cu 
examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei examenului de 
licenţă), în original, la facultatea de care aparţine programul de studii, respectând termenul de 
depunere stabilit în prezenta metodologie. În cazul în care candidaţii declaraţi admişi la studii 
universitare de master au mai beneficiat de un alt program de studii universitare de master 
subvenţionat de stat, vor urma forma de învăţământ respectivă în regim "cu taxă". 
 
Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de 
către studenţi. 
 
Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă 
sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, 
precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Planul de învăţământ cuprinde atât 
discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii universitare de masterat, cât 
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şi module de pregătire complementară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de 
studii universitare de masterat pe piaţa muncii. 
 
Programele de masterat au următoarele caracteristici: 
a) au o componentă importantă de creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică (proiecte, referate, 
articole, expoziţii, workshop-uri etc.); 
b) pun accentul pe pregătirea individuală; 
c) conduc la obţinerea a 120 credite, dobândite pe parcursul a patru semestre; 
d) conduc la dezvoltarea capacităţii de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi 
soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv situaţii critice, de a rezolva 
creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ; 
e) locurile pot fi finanţate de la bugetul de stat sau prin taxe de studii; 
f) absolvenţii programelor de masterat pot urma programe de pregătire doctorală. 
 

II. NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII DE ADMITERE 
 
Stabilirea probelor de concurs, a programelor, a tematicilor, subiectelor, baremurilor, precum 
şi rezolvarea contestaţiilor sunt de competenţa Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca. 
 
Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se face strict în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere obţinute de candidaţi,  în funcţie de opţiunile candidaţilor la înscriere şi 
în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, pentru fiecare program de 
studii/specializare. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat nu poate fi depăşit.  
 
În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală pentru ocuparea ultimului loc 
planificat, nefiind admisă depăşirea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat  
aprobate de la M.E.N., criteriile de departajare sunt: 
1. - media generală a examenului de licenţă. 
2. - media generală a anilor de studii. 
 
De locurile în regim cu taxă, pot beneficia la cerere, toţi candidaţii, în ordinea descrescătoare 
a mediilor, după ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat şi în limita capacităţii de 
şcolarizare aprobată de ARACIS pentru respectivul program de studii. 
 
Media generală obţinută la concurs de către candidaţi este valabilă pentru stabilirea ordinii de 
clasificare numai la Universitatea de Artă şi Design din Cluj–Napoca, la care aceştia au 
candidat, potrivit acestor precizări şi în conformitate cu cele menţionate de candidaţi în 
cererea de înscriere. 

 
III. CONDI ŢII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere 
(online pe site-ul www.uad.ro), în care vor menţiona sub semnătură proprie toate datele 
solicitate de formularul respectiv. 
 
Depunerea dosarelor de înscriere se va realiza la secretariatul universității din Piața Unirii nr. 
31, în termenul stabilit prin prezenta metodologie. 
 
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului 
şi a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie. 
 
Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă 
persoană pe bază de procură. 
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Candidatul va prezenta la înscriere dosarul, compus din două părţi (sau două dosare), 
conţinând următoarele documente: 
 
PARTEA I  
• diploma de licenţă (sau echivalentă), în original (pentru absolvenţii promoţiei 2017, 
adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu 
şi a mediei examenului de licenţă); 
• foaia matricolă sau suplimentul la diplomă de la programul de licenţă, în original; 
• diploma de bacalaureat (sau echivalenta) în original; 
• adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau o unitate autorizată; 
• certificatul de naştere în copie legalizată sau certificatul de naştere  după care se va face o 
copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în 
acest; 
• certificatul de căsătorie în copie legalizată sau certificat de căsătorie după care se va face o 
copie care va fi certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele desemnate în 
acest sens; 
• copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate; 
• 3 fotografii tip buletin de identitate;  
• proiectul de cercetare; 
• dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere (200 lei). 
 
În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor prevăzute 
mai sus, candidaţii trebuie să prezinte documentele în original. 
 
PARTEA a II-a  
• portofoliu cu lucrări din creaţia personală, lucrări specifice specializării/programului de 
studii, la care candidatul va susţine concursul de admitere; 
• curriculum vitae în format europass, cuprinzând, după caz, şi lista publicaţiilor candidatului; 
• copie după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;  
• copie după diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu 
precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei examenului de licenţă, pentru absolvenţii 
promoţiei 2017. 
 
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 
 
Candidaţii care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere vor 
depune la înscriere o cerere în acest sens însoţită de acte doveditoare (copii legalizate sau 
certificate conform cu originalul după certificatele de deces ale părinţilor în cazul orfanilor de 
ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă 
de venituri; adeverinţă că părinţii fac parte din categoria personalului didactic, didactic 
auxiliar aflat în activitate sau pensionat). Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice 
(comisia centrală de admitere) de înscriere pe universitate/facultăţi/departamente. 
 
Orice alte detalii în legătură cu această problemă (cuantumul taxei, nivelurile plafoanelor de 
venituri, valabilitatea actelor depuse, etc.) pot fi obţinute de la secretariatul Universităţii de 
Artă şi Design din Cluj-Napoca. 
 
 

IV. CONDI ŢII SPECIALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 
 
Candidaţii vor prezenta la înscrierea la concurs: 
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1 - Portofoliu cu reproduceri după lucrări/realizări artistice din creaţia personală, ce poate 
include reproduceri după lucrarea de licenţă (pentru absolvenţii domeniului arte vizuale). 
Portofoliul va conţine minimum 15 şi maximum 25 reproduceri după lucrări/realizări artistice 
din creaţia personală.  
 
2 - Proiect de cercetare care va conţine: 
 -   Titlul generic; 
 -   Eşalonarea etapelor dezvoltării proiectului; 
 -   Documentaţie şi date esenţiale privind proiectul; 
 -   Mijloace de implementare; 
 -   Originalitatea proiectului şi contribuţia personală în contextul domeniului. 
 
Pentru concursul de admitere la ciclul de studii universitare de master se pot înscrie toţi 
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai structurilor universitare din orice domeniu şi ai 
universităţilor de artă din ţară cu diplomă de licenţă (sau echivalenta acesteia), indiferent de 
profilul şi anul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă. 
 

V. CONCURSUL DE ADMITERE: PROBE ȘI CALENDAR 
 
Comisia centrală de admitere va afişa în data de 8 septembrie 2017,până la orele 20.00 listele 
nominale ale candidaţilor înscrişi, ordonate alfabetic şi programul desfăşurării probelor de 
concurs, indicându-se locul şi ora începerii probei. 
Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afi şate şi să sesizeze 
comisiei centrale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele reale. 
 
Concursul de admitere cuprinde două probe: 
 
Proba 1. Evaluarea dosarului partea a II-a – Portofoliu cu reproduceri după lucrări/realizări 
artistice din creaţia personală. 
Proba este eliminatorie şi se evaluează cu calificativul admis/respins. 
 
Selecţia candidaţilor admişi se va face pe specializări/programe de studii, conform opţiunii 
candidaţilor şi a capacităţii de şcolarizare. 
 
Proba 2.  Prezentarea proiectului de cercetare  
Proba se notează de către membrii comisiei cu note de la 1 la 10. 
Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master va avea loc după 
următorul calendar: 
4-8 septembrie 2017:     Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere (taxa de 

înscriere este de 200 lei) 
 
11 septembrie 2017:   evaluarea dosarului partea a doua – probă eliminatorie – 

prima   probă a concursului de admitere 
 
12 septembrie 2017:  afişarea rezultatelor probei eliminatorii, depunerea și 

rezolvarea contestațiilor 
 
13 septembrie 2017: prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de 

masterat – a doua probă a concursului de admitere 
 
14 septembrie 2017: afișarea rezultatelor 
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15 septembrie 2017: depunerea contestațiilor  
 
18 septembrie 2017: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 
 

VI. STABILIREA COMISIILOR EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN  CICLUL DE 
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ŞI SISTEMUL DE NOTARE 

 
Comisia pentru examinarea candidaților înscriși la concursul de admitere la studii 
universitare de master este formată din preşedinte şi membrii cu grad didactic de profesor sau 
conferenţiar universitar. Comisia este completată cu un secretar al comisiei de concurs. 
Comisia este aprobată de Consiliul de administraţie al universităţii şi numită prin decizia 
Rectorului universităţii. 
 
Fiecare membru al comisiei de examinare acordă pentru proba “Prezentarea proiectului de 
cercetare pentru programul de masterat” note de la 10 la 1. Media generală finală a 
concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii 
comisiilor. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Media generală minimă de 
admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase). 
 

VII. STABILIREA ŞI AFI ŞAREA REZULTATELOR CONCURSULUI 
 
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul universității din Piața 
Unirii nr. 31 şi pe site-ul universităţii (www.uad.ro). Admiterea în ciclul de studii 
universitare de master se face strict în limita capacităţii de şcolarizare a universităţii. La 
admiterea în ciclul de studii universitare de master nu se poate depăşi numărul de locuri 
finanţate de la bugetul de stat, locuri repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei 
Naționale. În caz de medii egale, criteriul de departajere este cel prevăzut la capitolul II al 
prezentei metodologii. 
 
Eventualele contestaţii, se depun la comisia de admitere din cadrul universităţii conform 
calendarului de admitere.  
Conform Ordinului 6102/15.12.2016 art. 27 al. 2. nu se admit contestaţii pentru probele orale, 
de aptitudini sportive sau artistice. De asemenea nu se admit contestaţii care au la bază 
necunoaşterea metodologiei de admitere. 
Singurele contestaţii care pot fi luate în considerare sunt cele care se referă la vicii de 
procedură privind concursul de admitere. 
 
Universitatea este singura în mãsurã sã decidã asupra temeiniciei contestaţiilor.  
 
Comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face prin afişare. După expirarea termenului de 
rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi 
nu mai poate fi modificat. Rezultatele concursului de admitere rămân afişate la loc vizibil şi 
permanent timp de 45 zile. 
 
Pentru rezolvarea contestaţiilor se va numi o comisie de contestaţii care va avea o 
componenţă diferită faţă de comisia de concurs iniţială. 
 
Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din 
cadrul UAD Cluj-Napoca. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 
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Afi şarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se 
cel puţin 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 conţin următoarele categorii de informaţii: 
    a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de 
locuri repartizate, dacă este cazul; 
    b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri 
repartizate, dacă este cazul; 
    c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 
 
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 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. Actele candidaţilor care doresc să le retragă vor fi restituite la cerere titularului 
actelor sau unui împuternicit notarial. 
 
Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin 
decizie a rectorului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. După aprobarea 
înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) sub un număr unic 
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea (specializările), programul 
(programele) de studii la care au fost admişi. 
Confirmarea rezultatelor admiterii: 
a) Candidaţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat la mai multe 
universităţi trebuie să opteze pentru Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca prin 
prezentarea dosarului cu actele în original până la data de 21 septembrie 2017, semnând și 
contractul de şcolarizare. Neprezentarea diplomei de bacalaureat şi a diplomei de licenţă sau 
a adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă în cazul absolvenţilor promoţiei 
2017, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la 
pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. 
b) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să plătească până la aceeaşi dată, 20% din 
taxa anuală de studii şi să încheie contractul de studii.  
c) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile precizate la punctele a) sau b), după caz, pierd 
locurile ocupate în urma concursului de admitere, acestea disponibilizându-se. Locurile 
neconfirmate sunt ocupate astfel: 

• pe locurile finanţate de la bugetul de stat trec primii reuşiţi pe locuri cu taxă, în 
ordinea mediilor şi a locurilor rămase libere; 

• locurile cu taxă sunt ocupate în ordinea descrescătoare de mediilor prin încheierea 
contractului de şcolarizare.  

 
După confirmarea locurilor, în prima săptămână a anului universitar 2017/2018 se va plăti 
taxa de înmatriculare și se va efectua înmatricularea. După înmatriculare  se generează şi se 
afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.  
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii de Artă şi Design din 
Cluj-Napoca din data de 15 februarie 2017. 
 
 
 
RECTOR, 
Prof. univ. dr. Radu-Marcel MORARU 
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Anexa 1 
 
Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv O.M. nr. 6102 din 15 decembrie 2016,  cap. 
III art. 10 “Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile 
de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv 
în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare”, după recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în 
ţările de domiciliu de către direcţia de specialitate, respectiv Centrul Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educaţiei 
Naționale. 
 
Precizăm că, pentru cetăţenii mai sus menţionaţi, CNRED emite adeverinţe de echivalare pe 
baza cărora candidaţii pot fi înscrişi la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, 
universitate de stat acreditată, care a fost evaluată instituţional de ARACIS  obţinând 
calificativul “grad ridicat de încredere”. 
 
Prin urmare, nu mai este necesară emiterea Scrisorii de acceptare (Letter of Acceptance), de 
către Direcţia Generală Relaţii Internaţionale. 
 
Vă prezentăm, mai jos, lista actelor necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în 
străinătate: 

1. Cerere pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de 
master 

2. Diploma de absolvire a liceului – copie legalizată şi foile matricole pentru toţi anii de 
liceu – copii legalizate 

3. Diploma de studii superioare – copie legalizată şi foaia matricolă/diploma supplement 
(copie)  

4. Documentul personal de identificare, în copie xerox (paşaport – copie după paginile 
1,2,3,4 sau alt act de identitate care să dovedească cetăţenia într-un stat membru al 
UE, SEE sau CE). 

5. Dovada plăţii sumei aferente (pe chitanţă/ordin de plată/mandat poştal se va menţiona 
la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actele de studii) 

 
Toate documentele menţionate mai sus vor fi prezentate în copii legalizate. Documentele 
redactate în alte limbi decât limba 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. 
 
Suma percepută pentru recunoaşterea actelor de studii este de 50 ron şi poate fi plătită prin 
ordin de plată sau mandat poştal, în care să fie menţionat contul de mai jos: 
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naționale  
Cod fiscal: 13729380 
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti-ATCPMB 
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX 
Cod SWIFT: TREZROBU , Cod BIC: TREZ 
În vederea echivalării studiilor prin transmiterea către CNRED a documentelor, cetăţenii UE, 
SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene, care doresc sã susţină examenul de admitere în 
învăţământul superior din România, pot depune la secretariatul universităţii documentele mai 
sus enumerate începând cu data de 30 decembrie 2016, data publicării în Monitorul Oficial a 
Ordinului nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi 
până cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de 
admitere. 
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Anexa 2 
 
Cetățenii străini care nu au cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii 
Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, precum nici 
cetățenii care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România sau apatrizii a căror 
ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, pot accede la studii 
universitare de master, la programe de studii acreditate în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior acreditate, dacă:  
a) au documente care atestă cetățenia statului respectiv;  
b) sunt absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia 
c) depunerea la sediul universităţii a dosarului de înscriere până cel târziu la data de 4 august 
2017 şi primirea scrisorii de acceptare la studii din partea universităţii 
 
Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați, conține următoarele:  
a) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;  
b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;  
c) copie după pașaport;  
d) cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii;  
e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, 
autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;  
f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de 
către autoritățile de resort din țara emitentă;  
g) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;  
h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Certificatul de competență 
lingvistică, după caz;  
i) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că 
persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni 
incompatibile cu viitoarea profesie.  
 
Procedura de admitere, aplicată candidaților, se desfășoară astfel:  
a) dosarele se transmit direct la instituțiile de învățământ superior acreditate pentru care 
optează;  
b) instituțiile de învățământ superior acreditate evaluează dosarele, conform reglementărilor 
în vigoare, și comunică MEN – DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii 
de acceptare la studii;  
c) lista candidaților va fi transmisă MEN;  
d) lista va fi însoțită de o copie a dosarului candidatului conform;  
e) numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în limita a 10% peste numărul de 
locuri aprobat de ARACIS;  
f) după analiza dosarului, MEN emite scrisoarea de acceptare la studii;  
g) Scrisoarea de acceptare la studii este singurul document, necesar și obligatoriu pentru 
înmatricularea la studii în România a cetățenilor străini;  
h) MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și, după 
caz, misiunilor diplomatice.  
i) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării 
dosarelor, instituţiile de învăţământ superior vor relua pașii descriși în procedura de admitere, 
în vederea procesării acestora de către MEN.  
 j) dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut vor fi restituite de 
instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără 
perceperea unor taxe suplimentare. 
 
Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de Universitatea de Artă şi Design 
din Cluj–Napoca. 
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La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original, 
vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă 
studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în 
conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe. 
 
 
 
 


