UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" BUCURESTI
“IO N M I N C U” U N I V E R S I T Y O F A R C H I T E C T U R E A N D U R B A N P L A N N I N G
FACULTATEA DE URBAN ISM -THE FACULTY OF URBAN PLANNING
Strada Academiei 18-20, 010014 BUCURESTI, ROMANIA
Telefon : 021 30 77 183, Tel / Fax : 021 - 30 77 180, Fax : (40) 21 - 30 77 109

METODOLOGIE
pentru
CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I pentru PROGRAMELE DE MASTER
din cadrul FACULTĂȚII DE URBANISM
Concursul de admitere în anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultății de
Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București se organizează în
sesiunile Iulie și Septembrie, în conformitate cu legislația specifică detaliată în anexele
prezentei metodologii (Anexa 1).
Prezenta Metodologie privește doar concursul de admitere în anul I de studii
universitare la programele de master (ciclul II) ale Facultății de Urbanism a UAUIM.
Celelalte forme de învățământ (licență, studii post universitare și doctorale) fac obiectul unor
Regulamente și metodologii distincte.
Acestă Metodologie este, de la data emiterii lui, actul normativ oficial, în baza căruia
se organizează concursul de admitere în anul I la programele de master ale Facultății de
Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; prezenta
versiune este adaptată în conformitate cu ultimele instrucțiuni ale Ministerului Educației
Naționale, precum și cu calendarul respectiv al anului în curs.

CAPITOLUL I
Organizarea Admiterii
Art. 1.
(1)
Potrivit legii, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București
organizează concurs de admitere pentru fiecare program din ciclul II de studii universitare la
Facultatea de Urbanism. Concursul de admitere se organizează pe baza metodologiei
proprii de admitere stabilită în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor
legislației în vigoare și cu aprobarea Senatului U.A.U.I.M.
(2) Până la 4 iulie a anului universitar în curs, Rectorul Universității va stabili prin
decizie componența nominală a comisiei centrale de admitere, dintre membrii căreia va
desemna un secretar.
(3) Din momentul constituirii sale, comisia centrală de admitere își va asuma răspunderea
pentru respectarea legalității, a secretului operațiunilor, a siguranței, precum și a
inviolabilității lucrărilor și documentelor de concurs.
(4) Cei care se abat de la prevederile prezentei Metodologii își asumă răspunderea și
consecințele faptelor, urmând să suporte, în raport cu prejudiciile aduse - implicit
Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” - rigorile măsurilor disciplinare, civile sau
penale, după caz, iar Rectorul dispune încetarea imediată a atribuțiilor pe care aceste
persoane le au în concurs.
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(5) Nu pot face parte din nicio comisie (centrală, de întocmire de subiecte, de jurizare, de
supraveghere) a concursului de admitere persoanele care au rude apropiate printre
candidați sau care au desfășurat activități de pregătire pentru candidați înscriși în concursul
de admitere din sesiunile iulie și septembrie pe parcursul anului universitar în curs.
(6) Prin decizia Rectorului se stabilește componența celorlalte organisme de lucru, după
cum urmează:
cu 24 de ore înaintea începerii fiecărei probe de concurs, lista nominală a
persoanelor de supraveghere (cadre didactice și personal TESA);
cu 24 de ore înainte de începerea probei de concurs, comisia de întocmire a
subiectelor de concurs pentru fiecare facultate în parte;
cu 24 de ore înainte de încheierea fiecărei probe de concurs, comisiile de jurizare a
lucrărilor;
în ziua comunicării rezultatelor la probele de concurs comisia de rezolvare a
contestațiilor (cu competențe pentru toate programele de master).
(7) Admiterea la programele de master (ciclul II) ale Facultății de Urbanism a Universității
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București se face pe baza mediilor generale obținute
la concurs de către candidați, în limita numărului maxim de locuri aprobate de către
Ministerul Educației Naționale, pentru fiecare program de master în parte.
(8) Pentru fiecare dintre programe, locurile de concurs rămase neocupate în urma
concursului de admitere pot fi ocupate de către candidați în baza opțiunilor exprimate la
înscriere, în ordinea acestora, cu condiția obținerii notei minime 6 (sase).
(9) Concursul de admitere în anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultății de
Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București constă în
următoarele probe de concurs:
- test de limbă străină (probă eliminatorie);
- probă scrisă.
Proba scrisă constă într-un comentariu de problemă prin prisma specializării
obținute de candidat (1 - 3 subiecte) din domeniul de încadrare a masteratului, cu
particularizare pe câmpul de specializare al primei opțiuni și pe formația de bază a licenței
obținute de candidat. În acest scop, va fi publicat conținutul tematic și bibliografia aferentă
pentru admitere (Anexa 5).
Proba scrisă are o durată de 2 ore. Lucrarea se va redacta pe coli A4 (cu numele
candidatului acoperit) primite de la organizatori. Nu se vor folosi materiale documentare.
Pe timpul desfășurării concursului de admitere, tuturor candidaților li se vor asigura
aceleași condiții de lucru.
(10) Pentru candidații care au promovat testul de limbă străină în cadrul examenului de
licență în anul universitar în curs, rezultatele pot fi echivalate. Testul de limbă străină poate
fi echivalat și prin certificat de competență lingvistică recunoscut internațional.
(11) Suplimentar, pentru admiterea la programul de master Proiectare Urbană, pe lângă
proba scrisă, se solicită prezentarea la înscriere a unui portofoliu de lucrări. Portofoliul se
elaborează pe format A3 și va conține trei proiecte reprezentative ale candidatului (maxim
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3-5 planșe pentru fiecare proiect), elaborate pe parcursul școlarității licenței.
(12) Lista materialelor şi instrumentelor necesare candidaţilor pentru proba scrisă:
stilou cu cerneală albastră, pix cu pastă (neagră sau albastră);
În ziua concursului de admitere este strict interzis accesul în universitate cu
telefoane mobile sau alte aparate electronice de comunicaţii sau stocare de date.
Candidaţii care nu respectă această prevedere sunt excluşi din concurs.

Art. 2.
(1) Pentru ciclul de studii universitare de masterat la Facultatea de Urbanism, admiterea se
organizează pe programe de masterat, la programele de studii autorizate provizoriu /
acreditate din cadrul U.A.U.I.M., în conformitate cu legislația in vigoare.
(2) Programele de master pentru care se organizează concurs de admitere în
sesiunile iulie și septembrie, și numărul de locuri sunt detaliate în anexe (Anexa 2).
(3) Concursul de admitere în anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultății de
Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” se desfășoară în sesiunile
iulie și septembrie (conform programului detaliat în Anexa 3).

Art. 3.
(1) Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de masterat al Facultății de
Urbanism se va organiza în două sesiuni, astfel:
- sesiunea iulie;
- sesiunea septembrie, se va organiza în limita locurilor rămase neocupate în sesiunea
din iulie a anului universitar în curs pentru toate programele de master unde au rămas
locuri neocupate.
(2) Prezenta metodologie face publice conform prevederilor legale în vigoare perioadele
sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs stabilite prin metodologie proprie, prin
afișare la sediul instituției de învățământ superior și prin publicare pe pagina web proprie.

Art. 4.
Admiterea la studiile universitare de master este susținută în limba română.
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Capitolul II
Candidaţii la admitere și forma de învățământ
Art. 5
(1) Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenții cu diplomă de
licență sau echivalentă Cunoștiințele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe
scrise și/ sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea
bibliografiei și anunțarea acesteia sunt de competența fiecărei instituți ide învățământ
superior.
(2) Candidații pentru anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultății de Urbanism a
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București trebuie să fi obținut în
prealabil o diplomă de titlu sau licență în domeniul urbanism (pentru care formația a însumat
un număr de minimum 240 de credite), domeniul arhitectură (360 de credite cu master
integrat) sau o diplomă de licență în domenii adiacente/conexe- exclusiv arhitectură (pentru
care formația a însumat un număr de minimum 180 de credite).
Pentru absolvenții Programului de licență Urbanism și Administrarea Teritoriului (180
ECTS- Sibiu) este acceptată diploma de titlu/ licență în urbanism cu un număr de minim 180
credite.
(3) Pentru programul Master Proiectare Urbană (MPU) se pot înscrie doar candidații care
au obținut în prealabil o diplomă de titlu sau licență în urbanism/ peisagistică (pentru care
formația a însumat un număr de minimum 240 de credite) sau arhitectură (360 de credite cu
master integrat).
(4) Absolvenții de Arhitectură cu 6 ani, care se consideră a avea master integrat, începând
cu promoția care a absolvit în iunie 2011, nu se pot înscrie decât pe locurile cu taxă.
(5) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului
Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile
de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv
în ceea ce privește taxele de școlarizare.
Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educației 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 și certificat de competență
lingvistică (limba română).
(6) În conformitate cu adresa nr.714CNRED/16.03.2012/GL emisă de Centrul Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, dosarele pentru recunoașterea studiilor efectuate
în străinătate, în vederea continuării acestora în România, vor fi transmise prin curier/poștă
la M.E.N / C.N.R.E.D., însoțite de o adresă de înaintare din partea universității, începând cu
data publicării în Monitorul Oficial a Ordinului privind cadrul general de organizare și
desfășurare a admiterii la ciclurile de studii de licență, de master și doctorat, și cu maximum
15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere. În acest sens,
candidații vor depune dosarele la registratura UAUIM cu 20 zile înainte de încheierea
perioadei de înscriere la concursul de admitere pentru fiecare program în parte.
(7) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română,
cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii
române, conform metodologiilor de școlarizare a acestora ăn România, după caz.
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(8) Cetațenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru
limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației Naționale. Aceeaşi
condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor de la 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.

Art. 6
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii și 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, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Acordarea finanțării de la
bugetul de stat se realizează anual în conformitate cu prevederile Regulamentului UAUIM
privind ocuparea locurilor finanţate de la buget şi a locurilor cu taxă de studiu.
(2) Candidatul declarat admis la mai multe programe universitare optează pentru programul
de studii care va fi finațat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/ atestatului de
recunoaștere a diplomei/ adeverinței ciclului de studii universitare absolvit anterior, după
caz, în orginal la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere
stabilit.
(3) Masterele de tip Bologna sunt forme de învățământ la zi. Pe locuri finanțate de la
bugetul de stat nu se poate urma decât un singur program de master. Pentru absolvenții
care au beneficiat de un master pe locuri subvenționate, al doilea master nu poate fi urmat
decât cu taxă.
(4) Toate programele se desfășoară în 4 semestre a câte 14 săptămâni fiecare la care se
adaugă săptămânile rezervate evaluărilor. Numărul total de credite se repartizează în mod
egal celor 4 semestre, fiind aferente atât activităților de program, cât și activităților de studiu
individual.
(5) Confirmarea numărului exact de locuri și categoria din care fac parte se va face înainte
de concursul de admitere, sub rezerva anunțării de către Ministerul Educației Naționale.
(6) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă
de către studenți.
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Capitolul III
Înscrierea candidaţilor
Art. 7
(1) U.A.U.I.M. aduce la cunoştinţă candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru
înscriere, prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie.
(2) Înscrierea la concursul de admitere pentru anul I la programele de master (ciclul II) ale
Facultății de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București se
face la secretariatul de admitere1 pe baza unei cereri de înscriere descărcate de pe site-ul
universității, secțiunea ADMITERE, în care candidații vor completa sub responsabilitatea
propriei semnături, toate datele solicitate. Candidații sunt rugați să vină cu fișa de înscriere
gata completată.
(3) Înscrierea la concurs se face pentru unul dintre programele de master anunțate, ca
primă opțiune și se vor consemna și următoarele opțiuni, în funcție de dorința candidatului
(utilă în cazul epuizării locurilor disponibile la prima opțiune).
(4) Concursul se va desfășura în același timp pentru toate specializările.
(5) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
1. diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original sau în copie certificată conformă
cu originalul;
2. diploma de licență/ diplomă cu anexa/supliment de studii în original sau adeverința
corespunzătoare pentru licențiații din ultima promoție (cu specificarea mediei de
școlaritate și a mediei de la examenul de licență/ diplomă)
3. certificat de naștere în copie certificată conformă cu originalul;
4. copie după actul de identitate;
5. adeverinţă medicală eliberată de cabinetele şcolare sau de către medicul de familie;
6. trei fotografii tip buletin de identitate
7. acte doveditoare (copie certificată conformă cu originalul după certificatele de deces
ale părinților - în cazul celor orfani de ambii părinți, adeverințe de la casa de copii, în
cazul celor aflați în această situație, copie certificată conformă cu originalul a
certificatului de deces al părintelui erou-martir al Revoluției din decembrie 1989,
adeverințe de venituri ale părinților sau susținătorilor legali ori după caz ale candidaților),
numai pentru acei candidați care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la
concursul de admitere și numai dacă aceștia îndeplinesc condițiile care le dau dreptul să
beneficieze de scutirea respectivă;
8. acte doveditoare privind profesia părinților (lucrători sau pensionari) pentru copiii
personalului didactic care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de
admitere; cu mențiunea că, în conformitate cu legislația în vigoare, un candidat poate
beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o

În situaţia în care sistemul pentru înscrierea online va fi implementat, toate detaliile referitoare la
aceasta vor fi afişate în timp util pe site-ul U.A.U.I.M., la secţiunea ADMITERE.
1
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singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare, în cadrul unei instituții de
învățământ superior;
9. certificate de competență lingvistică (dacă este cazul);
10. portofoliu de lucrări în cazul candidaților la programul de master Proiectare Urbană.
(6) Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului
universitar în curs prezintă la înscriere diploma de licență sau adeverință eliberată de către
instituția de învățământ.
(7) La înscriere, candidații primesc o legitimație de concurs pe care o vor păstra cu grijă și o
vor prezenta ori de câte ori este nevoie și este solicitată la controalele comisiilor de
admitere.
(8) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/
pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.
Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă
persoană pe bază de procură.

Art.8
(1) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au
obligaţia să depună, până la data de 1 octombrie a anului în curs, diploma de licență în
original, la secretariatul facultăţii. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au
promovat examenul de licență în sesiunea anului universitar anterior.
(2) Neprezentarea diplomei de licență sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concurs.

Art.9
U.A.U.I.M. 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.

Art.10
(1) Taxele aferente susținerii examenului de admitere cât și taxele de studii aferente anului
universitar sunt prezentate în anexe (Anexa 4).
(2) Taxele se vor plăti in contul de la:
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Sucursala Lipscani:
Cod IBAN RO65RNCB0090000508480011
(3) Pentru zilele nelucrătoare ale perioadei de înscrieri, încasările se vor face la casieria
U.A.U.I.M. Eventualele modificări se vor anunţa în timp util și se vor afișa atât la Avizierul
Admiterii, cât și la secretariatul înscrierilor.
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(4) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
învăţământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare
prezentate de candidați.

Capitolul IV
Desfășurarea concursului de admitere
Art. 11
(1) Întocmirea subiectelor pentru probele de concurs revine, ca sarcină și responsabilitate,
exclusiv Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu".
(2) Rectorul numește prin decizie o comisie de întocmire a subiectelor pentru proba scrisă.
(3) Anterior începerii concursului de admitere se afișează, listele ce conțin repartizarea
candidaților pe săli, precum și intervalul strict de timp în care este permis accesul
candidaților în sălile de concurs și ora la care va începe proba de concurs.
(4) Candidații întârziați nu au acces în examen, indiferent de motivul întârzierii.
(5) Pe toată durata probei, candidatul nu poate părăsi locul ce i s-a rezervat, decât în caz de
strictă necesitate, situație în care va fi însoțit de un membru al personalului de
supraveghere.
(6) Pe măsură ce își termină lucrarea sau după expirarea timpului acordat, candidații vor
preda personal lucrările responsabilului de sală care, după ce va controla corectitudinea
completării datelor concurentului, va semna de confirmare în fața acestuia și va acoperi și
lipi colțul lucrării / testelor de concurs. Candidații vor semna în cataloagele de sală, iar
supraveghetorul în legitimația de concurs.
Capitolul V
Rezultatele admiterii
Art. 12
(1) Media generală de admitere pentru anul I la programele de master (ciclul II) ale
Facultății de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
cadrul U.A.U.I.M. este de minim 6 (șase). Nota minimă de admitere pentru anul I la
programele de master (ciclul II) ale Facultății de Urbanism a Universității de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” București cadrul U.A.U.I.M. pentru proba scrisă este de minim 5
(cinci).
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a următoarelor valori:
nota obţinută la proba scrisă și nota obținută la examenul de licență, în conformitate cu
prezenta metodologie. Calculul mediei se va face după următoarea formulă: proba scrisă
80%, nota examen de licență 20%. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
(3) Testul de limbă străină (eliminatoriu) se evaluează cu admis / respins, nefiind calculat la
media generală de admitere.
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(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din
fiecare program de studii de masterat, în limita locurilor acordate de MEN.
(5) Prezenta metodologie de admitere a U.A.U.I.M. prevede criterii de departajare a
candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la proba scrisă, astfel încât să nu se
depăşească numărul locurilor oferite la admitere.
(6) Proba scrisă se notează prin jurizare de către o comisie formată din 4 membri, dintre
care unul, în calitate de președinte, este membru al comisiei centrale de admitere și nu
acordă note. În urma jurizării, nota probei scrise va rezulta ca medie cu două zecimale, a
notelor [care pot fi de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece), cu posibilitatea utilizării fracțiunilor
zecimale de punct] acordate de către cei trei membri ai comisiei, cu drept de notare.
(7) Modul de clasificare a candidaţilor
Clasificarea candidaților la concursul de admitere se va face în ordinea descrescătoare a
mediilor finale, de la nota 10,00 la nota 1,00. Admiterea se va face în limita locurilor stabilite
de MEN pentru fiecare program de master în parte, după clasamentul rezultat în baza
mediei finale, în raport cu prima opțiune, eventual următoarele opțiuni; cu acordul
Decanului, prin hotărârea comisiei de concurs, cu acordul candidaților în cauză, locurile
rămase libere la un program de masterat pot fi completate (în conformitate cu următoarele
opțiuni făcute de candidat la înscriere) cu alți candidați rămași în afara locurilor planificate
dar care au obținut o medie de concurs de minimum 6 (sase). Prin hotărârea Decanului se
pot transfera locuri rămase libere la un program, sau se poate anula un program unde nu sau ocupat un număr minim de locuri în cele două sesiuni de admitere.
(8) În caz de egalitate a mediei finale pentru candidații clasați pe ultimul loc, departajarea se
va face în baza notei obținute la proba scrisă, fiind declarat admis candidatul cu nota cea
mai mare. În cazul în care și aceste note sunt egale, departajarea se va face în baza notei
de licență.
(9) Înmatricularea candidaților declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizie a Rectorului U.A.I.U.M., după depunerea fișei de înscriere în anul I de masterat.
După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un
număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul de master la care
au fost admiși.
(10) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul instituțiilor de
învățământ superior și pe pagina web proprie.

Art.13
(1) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa U.A.U.I.M., conform
prezentei metodologii de admitere. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
(2) Contestațiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se fac în scris și se depun
la secretariatul de admitere în termen de maximum 24 de ore de la data afișării rezultatelor
finale.
(3) Comisia de contestații este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei
contestațiilor. Rectorul va desemna prin decizie scrisă comisia de contestații.
(4) Contestațiile pot avea ca obiect doar probleme de procedură, referitoare la modul de
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consemnare și de transmitere a notelor de pe listele juriilor pe lista centrală. Notarea de
fond (evaluarea lucrărilor) nu poate face obiectul contestațiilor, aceasta fiind rezultatul unei
decizii colective, în concordanță cu sistemul internațional de jurizare. Nu se admit contestații
care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
(5) Candidatul căruia i s-a rezolvat favorabil contestația dobândește calitatea de student,
dacă obține media finală mai mare (sau egală cu respectarea criteriilor de departajare) cu a
ultimului candidat admis inițial.
(6) Decizia comisiei de contestații este definitivă.
(7) Validitatea modificării mediei finale pentru candidatul căruia i s-a rezolvat favorabil
contestația, precum și aducerea acestuia pe poziția corespunzătoare în lista generală de
clasificare a candidaților, după ordinea mediilor, se face cu toate consecințele ce decurg din
aceasta.
(8) În oricare dintre situații, aplicarea acestei prevederi nu va influența în niciun fel situația
celor declarați admiși inițial, dar pentru a preîntâmpina orice suspiciune, este obligatorie
afișarea acestora la loc vizibil și raportarea operativă către Ministerul Educației Naționale.
(9) Lista candidaților declarați admiși în urma concursului rămâne definitivă odată cu
afișarea listelor finale ce cuprind rezultatele contestațiilor și redistribuirea eventualelor locuri
rămase disponibile (neocupate).
(10) În cazul în care după definitivarea situației candidaților admiși în sesiunea din iulie
rezultă un număr semnificativ de locuri neocupate se va organiza a doua sesiune de
admitere în luna septembrie.

Capitolul VI
Dispoziții finale
Art. 14
(1) În temeiul autonomiei universitare, a drepturilor si îndatoririlor ce decurg din dobândirea
acestui statut de funcționare, întreaga responsabilitate a concursului de admitere revine
exclusiv conducerii Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu", prin Rector, în
calitatea de președinte al comisiei centrale de admitere și învestit cu puterea decizională.
(2) Ministerul Educației Naționale urmărește atât respectarea prevederilor prezentei
Metodologii a concursului de admitere pentru anul I la programele de master (ciclul II)
ale Facultății de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
București - sesiunile iulie și septembrie, precum și modul de aplicare a metodologiei de
concurs, elaborată de instituția organizatoare.
(3) Ca urmare a unor acte normative emise de Ministerul Educației Naționale sau a unor
situații exprese de ordin intern, în prezenta Metodologie pot apărea modificări ce vor fi
anunțate public în timp util.
(4) Prezenta metodologie se va afișa la „Avizierul admiterii" și se va publica pe pagina de
internet a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu".
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METODOLOGIE pentru CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I pentru PROGRAMELE DE
MASTER din cadrul FACULTĂȚII DE URBANISM

ANEXA 1
Concursul de admitere în anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultății de
Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București se organizează în
sesiunea iulie și septembrie, în conformitate cu:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Ordonanţa 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,
- Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au
primit distincţii la olimpiadele şcolare de desen organizate pentru învăţământul
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,
- Nota Ministrului nr. 714 - CNRED / 16.03.2012/GL,
- H.G. nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale
şi Cercetării Ştiinţifice,
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015,
- Adresa nr.188GP/28.04.2016 cu privire la granturile de studii pentru ciclurile de
studii universitare de licenţă şi master,
- Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice Nr. 3107 / 27.01.2016
pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizare admiterii în ciclurile de
studii universitare de licență, de master si de doctorat pentru anul universitar 2016 –
2017,
- Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice Nr. 3755 / 11.05.2016
pentru aprobarea modificarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat pentru anul universitar
2016-2017 aprobată prin ordinul MENCS 3107/ 2016.
- Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei- cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
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METODOLOGIE pentru CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I pentru PROGRAMELE DE
MASTER din cadrul FACULTĂȚII DE URBANISM

ANEXA 2
Programele de master (ciclul II) ale FACULTĂȚII DE URBANISM a
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
Sesiunea iulie – septembrie 2018
Nr.
crt.

Programul
de master

Data examenului
de admitere

1.

Master Proiectare
Urbana (MPU)

2.

Master Management
Urban pentru Orașe
Competitive (MOC)

Nr.
Locuri
buget

Nr.
Locuri
taxa

Nr. total
Locuri

Forma de
învățământ

26 iulie 2018 și
eventual, 18
septembrie 2018
26 iulie 2018 și
eventual, 18
septembrie 2018
26 iulie 2018 și
eventual, 18
septembrie 2018

Total

Locuri pentru românii de pretutindeni
Țara

Nr. Locuri bursă

Nr. Locuri fără bursă

Nr. Total locuri

Moldova
Toate țările inclusiv
Moldova
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METODOLOGIE pentru CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I pentru PROGRAMELE DE
MASTER din cadrul FACULTĂȚII DE URBANISM

ANEXA 3
DESFĂŞURĂTORUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I
la programele de master (ciclul II) ale FACULTĂȚII DE URBANISM a
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
Programele de studii masterale activate în anul universitar 2018-2019 sunt:
- Master Proiectare Urbană (MPU)
- Master Management Urban pentru Orașe Competitive (MOC)
Desfășurare Concurs de Admitere:
SESIUNEA IULIE 2018:
23, 24 iulie 2018 ora 9.00- 16.00
Înscrierea candidaților, plata taxei de concurs și depunerea certificatelor de competență
lingvistică.
Fiecare candidat va primi o legitimație care va atesta înscrierea în concurs.
25 iulie 2018- Afișarea listelor nominale ale candidaților în ordine alfabetică (eventualele
omisiuni sau greșeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere)
Afișarea listei cu candidații cărora li se echivalează certificatele de competente lingvistice
depuse la înscriere, precum și a celor care vor susține examenul de limbă străină.
25 iulie 2018, începând cu ora 10.00 – Test de Limbă Străina.
26 iulie 2018, începând cu ora 10.00 - SUSȚINEREA PROBEI SCRISE
27 iulie 2018, pînă la ora 15.00 - Afișarea rezultatelor (contestațiile se pot depune în
termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor)
30 iulie 2018 - Răspunsul la contestații pentru concursul de admitere din data de 26 iulie
2018.
Afișarea rezultatelor și a listelor definitive (în ordine alfabetică și a mediilor) cu candidații
declarați admiși la concursul de admitere în anul I, din sesiunea iulie 2018.
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SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 (organizată numai dacă există locuri rămase libere în
sesiunea din iulie 2018):
13, 14 septembrie 2018, ora 9.00-14.00
Înscrierea candidaților, plata taxei de concurs și depunerea certificatelor de competență
lingvistică.
Fiecare candidat va primi o legitimație care va atesta înscrierea în concurs.
17 septembrie 2018
Afișarea listelor nominale ale candidaților în ordine alfabetică (eventualele omisiuni sau
greșeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).
Afișarea listei cu candidații cărora li se echivalează certificatele de competente lingvistice
depuse la înscriere, precum și a celor care vor susține examenul de limbă străină.
17 septembrie 2018, începând cu ora 10.00 - Test de Limbă Străina;
18 septembrie 2018, începând cu ora 10.00 - SUSȚINEREA PROBEI SCRISE
19 septembrie 2018
Afișarea rezultatelor (contestațiile se pot depune în termen de 24 ore de la afișarea
rezultatelor).
21 septembrie 2018
Răspunsul la contestații pentru concursul de admitere din data de 18 septembrie 2018.
Afișarea rezultatelor și a listelor definitive (în ordine alfabetică și a mediilor) cu candidații
declarați admiși la concursul de admitere în anul I, din sesiunea septembrie 2018.
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METODOLOGIE pentru CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I pentru PROGRAMELE DE
MASTER din cadrul FACULTĂȚII DE URBANISM

ANEXA 4

Taxele aferente susținerii examenului de admitere cât și taxele de studii aferente
anului universitar 2018 – 2019 sunt următoarele:
- taxa de înscriere la concursul de admitere – 250 lei;
- taxa de studii la programele de master (ciclul II) ale Facultății de Urbanism se va
stabili la începutul anului universitar 2018-2019 și se va aproba de către Senat la
propunerea Consiliului de Administrație.
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METODOLOGIE pentru CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I pentru PROGRAMELE DE
MASTER din cadrul FACULTĂȚII DE URBANISM

ANEXA 5
CONȚINUT TEMATIC ȘI BIBLIOGRAFIE

Tematică generală
1. Dezvoltare teritorială și urbană sustenabilă și reziliența la scara teritoriului / orașului /
peisajului.
2. Legislație românească și europeană în domeniul urbanismului,amenajării teritoriului și
peisajului.
3. Principalele elemente caracteristice privind intervențiile de amenajarea a teritoriului,
operațiunile urbane / peisagistice contemporane.
Bibliografie:
1. Charta de la Leipzig, 2007 – Leipzig Charter of Sustainable European Cities
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
2. Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020, Spre o Europă inteligentă, durabilă şi
favorabilă
incluziunii,
compusă
din
regiuni
diverse
(2011)
http://www.minind.ro/cctc_2014_2020/dse/Agenda_teritoriala_a_UE_2020.pdf
3. CARTE ALBĂ - Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor (2011) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN
4. Convenția Europeană a Peisajului, Florența 2000 – The European Landscape
Convention http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Landscape/default_en.asp
5. Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul cu modificările și
completările ulterioare
http://legeaz.net/legea-350-2001-amenajarea-teritoriului-urbanismul/
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