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În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 133/2000 privind învaţământul 

universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, cu modificarile 

ulterioare, 

În temeiul H.G. nr. 1004/2002 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, 

În conformitate cu H.G. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, 

În temeiul H.G. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice 

În conformitate cu prevederile O. M. Ed. C. Ş nr. 3165/2015 si xxx/ 2016 privind cadrul general de organizare 

şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul 

universitar 2016-2017 

 

Art. 1 Admiterea la programele de studii universitare de masterat Fizică 

Teoretică/Theoretical Physics organizate de Departamentul de Fizică de la Facultatea de 

Ştiinţe a Universităţii din Craiova se organizează pe baza prezentei metodologii de admitere, 

cu respectarea prevederilor legislative în vigoare. 

Art. 2 Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat, programele precizate la Art. 1, 

se organizează prin concurs în lunile iulie si septembrie 2016. 

Art. 3 (1) Programul de studii universitare de masterat Fizică Teoretică organizat de 

Departamentul de Fizică de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Craiova este cu 

predare în limba română. 

 (2) Programul de de studii universitare de masterat Theoretical Physics organizat de 

Departamentul de Fizică de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Craiova este cu 

predare în limba engleză. 

Art. 4 La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat-programele Fizică Teoretică şi 

Theoretical Physics-organizat de Departamentul de Fizică pot participa 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, absolvenţii 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, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate 

şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca 

fiind cel puţin studii universitare de licenţă. 

Art. 5 (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de studii 

universitare de masterat, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 

inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

 (2) Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admitere în ciclul 

de studii universitare de masterat, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor 



bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aceştia. 

Art. 6 Diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ pentru forma de lungă durată până în 

anul 1993 sunt echivalente cu diploma de licenţă. 

Art. 7 La concursul de admitere pentru studii universitare de masterat, candidaţii vor declara 

pe propria răspundere dacă au mai urmat alte forme de studii postuniversitare de masterat, 

studii aprofundate sau studii universitare de masterat pe locuri subvenţionate de la bugetul de 

stat. În situaţia în care candidaţii declaraţi admişi au beneficiat de o astfel de pregătire 

subvenţionată, ei pot urma forma de învăţământ respectivă numai în regim cu taxă. 

Art. 8 Candidaţii la concursul de admitere pentru studii universitare de masterat vor declara 

pe proprie răspundere dacă sunt simultan şi doctoranzi la forma de învăţământ de zi, pe locuri 

de studii finanţate de la buget. În caz afirmativ, numai una dintre aceste forme de învăţământ 

va fi subvenţionată de la buget. 

Art. 9 Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere Senatul Universităţii 

aprobă pentru fiecare facultate taxele de înscriere. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la 

concursul de admitere şi de rezolvare a contestaţiilor următoarele categorii de candidaţi: 

- orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii 

străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit printr-un certificat) proveniţi din 

familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat);  

- copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, alin.2;  

- copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova.  

Aceştia beneficiază de prevederile anterioare, pentru o singură înscriere. Alte situaţii de 

scutire la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisia de admitere a 

facultăţii. Taxele de înscriere încasate nu se restituie. În cazul nefolosirii taxei din motive 

obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele de studii încasate şi folosite nu se 

restituie.  

Art. 10 Pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de masterat, 

candidaţii vor completa o cerere de înscriere tip la care se anexează următoarele acte: 

- Diploma de Bacalaureat şi Diploma de Licenţă (sau echivalentă), ambele în original; 

- absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă, promoţia 2016 pot prezenta în locul 

diplomei de licenţă adeverinţă tip care să conţină media examenului de licenţă; 

- certificatul de naştere în copie legalizată, legalizarea putându-se efectua şi de către comisia 

de admitere; 

- trei fotografii tip buletin de identitate; 

- chitanţa privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau acte doveditoare pentru 

scutirea de plată a taxei de înscriere. 

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi 

candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din 

certificatele de naştere. În scopul evitării unor neînţelegeri se impune ca, în cererea de 

înscriere tip şi legitimaţia de concurs eliberată, la numele din certificatul de naştere să fie 

înscris, în paranteză, şi numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în 

hotărâri judecătoreşti de schimbare a numelui ori a prenumelui, iniţiala fiind cea a 

prenumelui tatălui sau, după caz, a prenumelui mamei. 

Art. 11 a) Concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat Fizică 

Teoretică constă într-un -interviu centrat pe preocupările ştiinţifice actuale ale candidatului 

precum şi pe planul de dezvoltare profesională personală.  

b) Candidaţii vor fi clasificaţi pe baza mediei de admitere definită ca media 

aritmetică a notei obţinute la interviu şi media generală a examenului de licenţă. 



Art. 12 a) Concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat Theoretical 

Physics constă în două probe: o probă orală de competenţe lingvistice eliminatorie notată cu 

admis/respins şi un interviu centrat pe preocupările ştiinţifice actuale ale candidatului precum 

şi pe planul de dezvoltare profesională personală.  

b) Candidaţii vor fi clasificaţi pe baza mediei de admitere definită ca media aritmetică a notei 

obţinute la interviu şi media generală a examenului de licenţă. 

Art. 13 În cazul în care ultima medie de admitere pe locuri de la buget este obţinută de cel 

puţin doi candidaţi, se aplică, în ordine, urmatoarele criterii de departajare: 

1. Nota obţinută la proba scrisă; 

2. Domeniul de studii universitare de licenţă absolvit. Sunt preferaţi, în ordine, licenţiaţii 

în Domeniile: FIZICĂ, ŞTIINŢA MEDIULUI, MATEMATICĂ, CHIMIE. 

Art. 14 Media minimă de admitere la studiile universitare de masterat organizate de 

Departamentul de Fizică de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Craiova nu poate fi 

mai mică decât 5(cinci). 

Art. 15 (1) Contestaţiile la concursul de admitere la programul de studii universitare de 

masterat Fizică Teoretică / Theoretical Physics organizat de către Departamentul de Fizică se 

depun în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la 

depunere. 

 (2) Rezolvarea contestaţiilor este de competenţa Departamentului de Fizică de la 

Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Craiova. Decizia comisiei de contestaţii este 

definitivă. 

Art. 16 Prezenta metodologie se completează cu calendarul desfăşurării concursului de 

admitere. 
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