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DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE  
ÎN CICLUL I STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014 

 
Având în vedere OMEN 5734 din 24 decembrie 2013,  privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii 
în ciclurile universitare de licenţă, master, doctorat pentru anul universitar 2014 – 2015, 
În conformitate cu prevederile articolelor nr. 138, 142, 145, 151, 199, 200 și 277 din Legea educaţiei naţionale  nr. 
1/2011,  cu modificările și completările ulterioare,  
În conformitate cu prevederile Legii  nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
În conformitate cu prevederile 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,  
În temeiul Hotărârii Guvernului 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 și completările ulterioare,  
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învăţământ superior, a domeniilor și 
programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de 
desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de 
învățământ sau limba de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, cu modificarile 
ulterioare,  
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educatiei Naţionale, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
  
 Universitatea Națională de Arte din Bucuresti   este o universitate de educație artistică, căreia 
Agenția Română de Asigurarea Calității în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad de 

încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii acreditate de 
către Agenția Română de Asigurarea Calitații în Învatamântul Superior, având dreptul sa organizeze 
concurs de admitere pentru ramura de știință Arte.  

  Universitatea Națională de Arte din București are misiunea de a crea şi valorifica cunoaşterea 
artistică și științifică, de a conferi calificări profesionale competitive pe piaţa muncii prin programe de 
pregătire iniţială în sistemul L-M-D (Licenţa, Master, Doctorat) şi prin programe de pregătire continuă. 
 

CAPITOLUL I 
 

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
 

    Art.1.  Admiterea în anul I la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti se organizează 

pe bază de concurs în baza prezentei metodologii cu respectarea prevederilor legislaţiei în viguare. 

Art.2. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă,  admiterea se organizează pe domenii 

de studii universitare, la specializările/programele de studii acreditate în cadrul fiecărei facultăţi, în 

conformitate cu legislaţia în viguare.   

Art.3. Concursul de admitere la toate specializările se organizează într-o singură sesiune şi 

începe la data de 10 septembrie 2014. 

Art.4. În vederea admiterii Universitatea Naţională de Arte oferă posibilitatea celor 

interesaţi să se pregătească în spaţiile universităţii, cu personal didactic calificat, pe perioada 

vacanţei de vară, în perioada 28 iulie – 23 august 2014.  Cursurile de pregătire se desfăşoară în 

două etape a câte două săptămâni, câte 6 ore pe zi (inclusiv sâmbăta).  Taxe este de 500 lei pentru 
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ambele etape ; 250 lei  perioada  28 iulie - 09 august 2014 (etapa I) şi 250 lei perioada 11  – 23 

august 2014 (etapa a II-a). 

Înscrierea pentru pregătire se va face începend cu  data de 7 iulie 2014, de luni până 

vineri  între orele 12,00-14,00. 

Art.5. În vederea informării candidaţilor la concursul de admitere, în curtea universităţii se 

organizează “Panoul admiterii“, în cadrul căruia vor fi prezentate, prin afişare, informaţii, 

recomandări şi indicaţii utile pentru candidaţi. Materialele afişate vor aduce la cunoştinţa 

candidaţilor precizări de detaliu privind organizarea concursului de admitere, numărul de locuri, 

condiţiile de înscriere, organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi normele care trebuie să 

fie respectate pe parcursul desfăşurării concursului. 

Art.6. Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere la Universitatea 

Naţională de Arte din Bucureşti se organizează în mod unitar pe baza unor reglementări proprii 

care vor fi publice prin afişare în timp util. 

Art.7. Toate informaţiile privind concursul de admitere vor fi publicate şi pe pagina web a 

universităţii. 

Art.8. Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, prin decizia 

rectorului se numeşte comisia de admitere pe universitate. În componenţa acesteia intră  rectorul, 

prorectorul, decanii facultăţilor şi alte cadre didactice. Rectorul numeşte ca secretar al comisiei, un 

cadru didactic care nu a îndeplinit această funcţie în anul precedent. 

Art.9. La nivelul fiecărei facultăţi se va constitui comisia de admitere pe facultate, condusă 

de un preşedinte, de regulă, decanul facultăţii, alcătuită din membrii ai Consiliului facultăţii şi alte 

cadre didactice din facultatea respectivă. Preşedintele comisiei de admitere pe facultate numeşte 

un secretar al comisie, care nu a îndeplinit această funcţie în anul precedent. 

Art.10. Comisiile de admitere pe facultăţi se numesc  prin decizia rectorului, cu cel  mult 

10 zile înainte de începerea concursului şi sunt subordonate comisiei de admitere de la nivelul 

universităţii. 

Art.11. Comisiile de admitere  pe facultăţi sunt direct răspunzătoare de organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la facultăţile respective, inclusiv de asigurarea caracterului 

secret al acestuia.  

Art.12. Comisiile de admitere  pe facultăţi au obligaţia să asigure concordanţa între 

informaţiile referitoare la concursul de admitere incluse în pagina web a universităţii şi 

organizarea concursului de admitere. 

Art.13. Comisia de admitere pe universitate va efectua instruirea comisiilor pe facultăţi şi 

va verifica permanent modul  cum acestea îşi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile repartizate. Se 

recomandă comisiilor de admitere să-şi întocmească un program de lucru detaliat şi să ia măsuri 
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pentru organizarea activităţii şi instruirea  întregului personal didactic antrenat în organizarea şi 

desfăşurarea concursului.  

 

CAPITOLUL II 
 

CANDIDAŢII LA ADMITERE 
 

Art.14. La admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de 

liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. 

 Art.15. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida cetăţenii statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene se pot prezenta la admitere în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, 

inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia 

în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naţionale înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având 

obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor.  

 Art.16. La  admitere, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă 

lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerului Educaţiei 

Naţionale. Aceiaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenților între instituţiile de 

învăţământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini. În 

situația în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie  

recunoscută de statul român. 

Art.17. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de 

studii concomitent indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis 

poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de licență. Candidatul 

declarat admis la mai multe facultăți optează pentru programul de studii care va fi finanțat prin 

granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare 

anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze. Costurile aferente 

depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către  studenţi. 

Art.18. Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut distincţii  ( premiile I, 

II şi III) la olimpiadele şcolare la nivel naţional, pe grupe de ţări, internaţionale şi la concursuri 

artistice de nivel continental sau mondial în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare 

(2012/2013 şi 2013/2014); premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în 

unul din ultimii 4 ani de studiu (2010-2014), premii recunoscute de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, vor beneficia de şanse sporite la admitere. (vezi Anexa 2). De această prevedere se 

poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în viguare. 
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Art.19. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind registrul actelor de studii în 

România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de admitere 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, înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătoreşti 

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

prenumelui mamei. 

Art.20.1. Un candidat poate participa concomitent la admiterea  mai multor specializări din 

Universitatea Naţională de Arte Bucureşti sau din alte instituţii de învăţământ superior (dacă 

programul de concurs permite acest lucru), dar poate fi admis la o singură specializare pe locuri 

subvenţionate de la bugetul de stat. 

  2. Candidatul admis la mai multe universităţi trebuie să opteze pentru aceea la care 

doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original 

imediat după afişarea tuturor rezultatelor. 

3. Studenţii Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti înmatriculaţi în anii precedenţi 

pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o 

a doua specializare în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate, beneficiază de 

subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a 

noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget la specializarea iniţială). 

              Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua 

specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat. 

  4. Studenţii de la instituţiile de învăţământ particular cu specializări acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu care au fost declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la 

bugetul de stat, în urma admiterii, la aceeaşi specializare, pot beneficia de recunoaşterea studiilor 

efectuate, senatul universitar stabilind anul în care pot fi înmatriculaţi, precum şi eventualele 

examene de diferenţă. 

  5. Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare în regim cu taxă, 

aceştia având obligativitatea să declare dacă au urmat o altă specializare . 

                6. Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior particular au dreptul să 

urmeze o a doua specializare în instituţiile de învăţământ superior de stat pe locurile finanţate de la 

buget/taxă în urma reuşitei la concursul de admitere. 

               7. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului public şi privat au dreptul să se prezinte la 

concursul de admitere pentru un nou domeniu de studiu după cum urmează :  

                - dacă prima specializare a fost urmată în regim fără taxă, cea de-a doua specializare va 

fi  în regim cu taxă ; 
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              - dacă prima specializare a fost urmată în regim cu taxă în învăţământul particular sau 

cel de stat, cea de-a doua specializare va fi în regim fără taxă, dacă sunt satisfăcute 

cerinţele concursului de admiterii. 

Art.21. Pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, 

Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria, precum şi etnicii români cu domiciliul stabil în stăinătate, 

cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă se aprobă prin Hotărâre de Guvern. 

Art.22. Repartizarea locurilor subvenţionate, bursă/fără bursă, pe niveluri de învăţământ şi 

pe ţări se face anual, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al 

ministrului afacerilor externe.  

Art.23. Ocuparea locurilor subvenţionate, bursă/fără bursă, se face prin concurs. Criteriile 

de selecţie şi condiţiile de admitere sunt aceleaşi ca şi pentru candidaţii români. 

Art.24. Pentru tinerii de etnie rromă, repartizarea cifre de şcolarizare subvenţionate de la 

buget pe facultăţi se face proporţional cu numărul de candidaţi înscrişi. Criteriile de selecţie şi 

condiţiile de admitere sunt aceleaşi ca şi pentru candidaţii români. 

 

CAPITOLUL III 
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 
                 

Art.25.  Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti va aduce la cunoştinţa candidaţilor 

documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul universităţii şi pe pagina proprie web.     

Art.26. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la secretariatele 

facultăţilor în perioada  luni 1 septembrie – luni 08 septembrie 2014 pentru toate specializările. 

 Art.27. Pentru concursul de admitere Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 

percepe o taxă de înscriere în cuantum de 100 lei care se va achita la caseria Universităţii 

Naţionale de Arte din Bucureşti în momentul înscrierii.   

Art.28. Pentru înscrierea la concursul de admitere în anul I, studii universitare de licenţă, 

candidaţii vor depune un dosar tip mapă care va cuprinde următoarele documente: 

a) În vederea completării REGISTRULUI MATRICOL UNIC, fiecare candidat înscris la 

concursul de admitere va completa, în mod obligatoriu – FIŞA DE ÎNSCRIERE – ciclul de studii 

universitare de licenţă (ANEXA 1). 

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original și foaia 

matricolă copie legalizată; 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile  corespunzătoare anului 

universitar  2013/2014 pot  prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de 

bacalaureat în anul 2014, în locul diplomei de bacalaureat   adeverinţa eliberată de către instituția 
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de învățământ, în care se menționează media generală mediile obţinute în anii de studiu, termenul 

de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.    

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanțate prin granturi de studii au 

obligația să depună  diploma de bacalaureat în original până la o dată stabilită de fiecare facultate, 

conform  contractului - angajament  semnat odată cu fişa (cererea) de înscriere la concurs. 

Neprezentarrea diplomei de bacalaureat , în original, din vina exclusivă  a candidatului 

admis, la termenele fixate prin contractul-angajament (anexă la cerea de înscriere), duce la 

pierderea locului  finanţat  prin granduri de studii.  

c) certificatul de naştere,  în copie legalizată la notariat; 

d) copia cărţii de identitate; 

e) adeverinţa medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarele teritoriale, 

dispensarele de întreprindere, din care să  rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la 

care candidează, vizată de medicul de familie. Candidaţii care optează pentru specializarea Arte 

Plastice - Fotografie – videoprocesarea computerizată a imaginii  vor prezenta şi rezultatul 

examenului oftalmologic ; 

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile 

medicale judeţene (după caz, a municipilului Bucureşti) de orientare şcolară şi profesională. În 

adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea 

acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr. 428/1989. 

Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. 

f) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm.) pe hîrtie fotografică; 

g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de 

decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia, în original 

sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou domeniu de studiu; 

h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă acesteia, pentru absolvenţii care doresc să 

urmeze o a doua specializare, în copie legalizată ; 

i) acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutire de plată a taxei de înscriere la 

concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor 

orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; 

adeverinţă de la locul de muncă al părintelui, cadru didactic, aflat în activitate sunt scutiți de plata 

taxelor de înscriere la concursul de admitere  în învățământul superior și beneficiază de gratuitate 

la cazare în cămin, copie  de pe diploma candidaţilor distinşi la olimpiadele şcolare internaţionale 

şi concursuri artistice naţionale în unul din ultimii doi ani studiu (2012/2013 şi 2013/2014) dacă 

sunt înscrişi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale;  
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j) acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutire de plată a taxei de înscriere la 

concursul de admitere cu 50% (orfanii de un părinte) şi cu 75% candidaţii ale căror venituri 

familiale nu depăşesc salariul minim brut pe economie. (ultimul talon de pensie al părinţilor 

pensionari dacă veniturile realizate din pensii sunt sub salariul minim brut pe economie; 

adeverinţe privind veniturile familiei dacă acestea nu depăşesc salariul minim brut pe economie); 

 k) chitanţa eliberată de casieria Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti din care 

rezultă achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere (100 lei).  

Dosarul de înscriere a cetăţenilor străini la studiile universitare de licenţă va cuprinde, în 

mod obligatoriu, următoarele documente: 

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexele nr.2a şi 

2b, care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile, în două 

exemplare; 

b) actul de studii copie şi traducere legalizată în limba română – care permite accesul 

persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul 

acesteia); 

c) foile matricole copii şi traducere legalizată în limba română aferente studiilor efectuate 

şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solocită echivalarea unor perioade de studii; 

d) certificat de absolvire a anului pregătiror, certificat de competenţă lingvistică sau după 

caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală de predare în limba 

romînă; 

 e) certificatul de naştere,  în traducere legalizată în limba română;  

f) copie de pe paşaport, valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea 

de acceptare la studii; 

g) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 

persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni 

incompatibile cu viitoarea profesie.  

Candidaţii transmit dosarele direct la instituţia de învăţământ superior acreditată pentru 

care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului 

EducaţieiNaţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru 

eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a 

cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia 

generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite 

instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi 

particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 493/2013 pentru aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii 

instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare 
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acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a 

numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă 

de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi 

şcolarizaţi ăn anul universitar 2014-2015, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de instituţia de învăţământ 

superior acreditată la care solicitantul a aplicat. 
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. 

Art.29. Prin semnarea fişei de înscriere (cerere) candidatul specifică opţiunea de susţinere 

a concursului de admitere la una din facultăţile şi specializările Universităţii Naţionale de Arte din 

Bucureşti şi semnează de luare la cunoştinţă a : 

1. - structurii învăţământului artistic din Universitatea Naţională de Arte; 

2. - metodologiei aplicate la admiterea în anul I de studii; 

3. - principiului prin care nu se admite contestarea competenţei comisiilor de 

admitere; 

4. - neobligativitatea Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti faţă de 

candidaţii admişi de a le asigura  cazarea şi masa. 

Art.30. Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti 

pot fi înscrişi pentru a urma o a doua specializare fără concurs de admitere cu excepţia 

specializărilor: ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI; CONSERVARE ŞI RESTAURARE; ARTE 

PLASTICE (FOTOGRAFIE – VIDEOPROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII) şi 

DESIGN. 

Admiterea pe aceste locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale a anilor 

de studii. 

   Art.31. Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai specializării ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI 

pot urma cursurile  unei alte specializări din cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti 

numai cu susţinerea probelor concursului de admitere dacă vor fi declaraţi “ADMIŞI”. 
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CAPITOLUL IV 

 
PROBELE DE CONCURS 

 

Art. 32. Probele care urmează a fi susţinute: 
 

I. FACULTATEA  DE  ARTE  PLASTICE 

                    Domeniul ARTE VIZUALE 

Specializarea: ARTE PLASTICE (PICTURĂ) 

1.   – Probă eliminatorie       - practic (1zi x 6 ore) 

           - Desen – studiu de observaţie 

Tehnica : la alegere  

Dimensiunea : 50 / 70 cm. 

2. Test vocaţional       - practic (1 zi x 6 ore) 

 - Culoare – studiu de observație 

Tehnica : la alegere  

Dimensiunea : 50 / 70 cm. 

 3.   – Interviu :        - oral 

- Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în timpul concursului de   admitere; 

- Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrări executate de candidat în afara concursului de 

admitere, din care 10 studil de culoare şi desen.  

Specializarea: ARTE PLASTICE (GRAFICĂ) 

1.   – Probă eliminatorie       - practic (1zi x 6 ore) 

- Compoziție cu obiecte 

Tehnica : la alegere 

 Dimensiunea : min. A3 (30/42 cm) max. 50/70 cm. 

              3 schiţe pregătitoare  

Tehnica : la alegere 

 Dimensiunea : max. A4 (21/30 cm). 

 2.   – Test vocaţional       - practic (1 zi x 6 ore) 

        - Desen - studiu de observaţie   

 Tehnica : la alegere 

 Dimensiunea : 50 / 70 cm. 

 3.   – Interviu :         - oral 

 - Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în timpul concursului de admitere; 

 - Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrări executate de candidat în afara concursului de 

admitere.  
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             Specializarea: ARTE PLASTICE  (SCULPTURĂ) 

1.   – Probă eliminatorie       - practic (1zi x 4 ore) 

- Studiu desen 

Tehnica : la alegere 

 Dimensiunea : 50 / 70 cm 

2. – Test vocaţional                                                                             - practic (1 zi x 6 ore) 

 - Compoziţie  

 Tehnica : modelaj. 

 3.   – Interviu :          - oral 

- Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în timpul concursului de admitere; 

- Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrări executate de candidat în afara concursului de 

admitere.  

 Specializarea: ARTE PLASTICE ( FOTOGRAFIE -  VIDEOPROCESAREA 

                                             COMPUTERIZATĂ A IMAGINII)   

1.   – Probă eliminatorie 

 – Test vocaţional (compoziţie fotografică)   

     - candidatul va realiza o compoziţie fotografică                - practic (15 minute/candidat) 

 (se va pune la dispoziţie o recuzită,  aparatură de iluminare, aparatură de captare) 

Scopul acestei probe este de a testa cunoştinţele şi aptitudinile candidatului legate  de alegerea 

compoziţiei cadrului și tehnica fotografierii.                

2. – Interviu* cu portofoliu și test de cunoștințe de     - oral 

       istoria artei și fotografie 

- Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în timpul concursului de    admitere. 

- Prezentarea unui portofoliu cu minimun 25 fotografii cu dimensiunea 18 x 24 cm.  

 Tehnica de fotografiere este la alegere. 

 Scopul acestei probe este de a testa cunoştinţele şi aptitudinile candidatului legate  de 

alegerea subiectului, compoziţiei cadrului, tehnicii imaginii fotografice, cât şi a prelucrării şi 

printării  fotografiei.                

 *Interviul se va baza pe o bibliografie obligatorie. 

  Bibliografie: 

   Gabriel Bauret „Abordarea fotografiei”, Editura All; 

Roland Barthes „Camera luminoasă – Însemnări despre fotografie” Colecţia Balcon, 

Editura Ideea Design & Print Cluj 2005;  

              Ernest Gombrich „Istoria artei”, Editura PRO 2007; 

 „ Istoria artei – de la picture rupestră la arta urbană“, Editura RAO, 2012. 
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               Specializarea: PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE  ŞI DECORATIVE 

1.   – Probă eliminatorie       - practic (1zi x 5 ore) 

           - Desen, studiu după forme tridimnsionale date. 

Tehnica : la alegere  

Dimensiunea : 50 / 70 cm. 

2. Test vocaţional       - practic (1 zi x 6 ore) 

 - Compopziţie bidimensională - culoare după forme date. 

Tehnica : la alegere  

Dimensiunea : 50 / 70 cm. 

 3.   – Interviu :        - oral 

- Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în timpul concursului de admitere; 

- Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrări executate de candidat în afara concursului de 

admitere care va conţine studii de observaţie – desen şi culoare, crochiuri, schiţe de compoziţie. 

Dimensiuni maxime ale lucrărilor prezentate: 100/70 cm.  

 

   II.    FACULTATEA  DE  ARTE  DECORATIVE  ŞI  DESIGN 

           Domeniul ARTE  VIZUALE 

           Specializarea ARTĂ MURALĂ 

  1.   – Probă eliminatorie            - practic/oral   

- Interviu 

- Candidatul va prezenta în faţa comisiei o mapă cu maximum 20 lucrări personale  care să 

reflecte preocupările în domeniul specializării. 

  2.   – Test vocaţional                                                            - practic (1 zi x 6 ore) 

  - Desen 

           Tehnica : la alegere 

           Dimensiunea : 50 / 70 cm. 

                  Specializarea ARTE  TEXTILE – design textil            

   1.   – Probă eliminatorie            - practic/oral  

            - Interviu 

           - Candidatul va prezenta în faţa comisiei o mapă cu maximum 30 lucrări personale  care să    

reflecte preocupările în domeniul specializării (10 schiţe desen, 10 schiţe culoare şi 10 

proiecte de compoziţie).  

   2.   – Test vocaţional                                                      - practic (1 zi x 6 ore) 

  - Desen 

           Tehnica : la alegere 

           Dimensiunea : 50 / 70 cm. 
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                 Specializarea MODĂ  - design vestimentar       

    1.   – Probă eliminatorie            - practic/oral  

- Interviu* 

            - Candidatul va prezenta în faţa comisiei o mapă cu maximum 20 lucrări personale  care să  

reflecte preocupările în domeniul specializării.  

*Interviul se va baza pe o bibliografie obligatorie. 

 Bibliografie: 

 Adriana Botez Crainic „Istoria Artelor  Plastice”, vol. 1, 2, 3., Editura didactică şi   

pedagogică, Bucureşti 1994; 

 Adina Nanu „Arta pe om”, Editura Compania, Bucureşti 2000;  

  Adina Nanu „Vezi”, Editura didactică și pedagogică, Bucureşti 2011. 

    2.   – Test vocaţional                                                      - practic (1 zi x 6 ore) 

                        - Compoziţie de specialitate                                   

          Tehnica : la alegere 

          Dimensiunea : 50 / 70 cm. 

                Specializarea CERAMICĂ-STICLĂ-METAL 

 1.   – Probă eliminatorie            - practic/oral  

- Interviu 

            - Candidatul va prezenta în faţa comisiei o mapă cu maximum 20 lucrări personale  care să  

reflecte preocupările în domeniul specializării.  

  2. – Test vocaţional  

    - Studiu desen                                                                        - practic (1 zi x 6 ore)             

        Tehnica : la alegere 

        Dimensiunea : 50 / 70 cm. 

                Specializarea DESIGN  

1.   – Probă eliminatorie            - practic (1 zi x 6 ore)                      

- Crochiuri, desen şi culoare 

Tehnica : la alegere 

         Dimensiunea : coală A3 (30/42 cm) 

2.  – Test vocaţional                                                                                  - practic (1 zi x 6 ore)  

- Schiţă de  proiect                                                                          

     Tehnica : la alegere 

     Dimensiunea : 50 / 70 cm. 

 3.  – Interviu:                                                                                             - oral 

   - Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în timpul concursului de admitere;     



 14 
 - Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrări executate de candidat în afara  concursului 

de admitere.  

   Specializarea SCENOGRAFIE ŞI EVENIMENT ARTISTIC  

1.   – Prezentarea unei mape cu minimum 20 lucrări care să cuprindă: - oral 

-desen după model (portret, model aşezat) 

- desen ornamental (diverse mulaje, basoreliefuri, etc.) 

- perspective libere (interioare şi străzi) 

- compoziţie (tehnici diferite: cărbune, tuşuri, culori apa etc.) 

2. – Interviu*: - oral 

                - interviul va urmări estimarea nivelului de cultură generală cu accent pe 

literatura dramatică şi istoria artei. 
                 - interviul presupune discuţii pe marginea textelor şi a filmelor propuse în 

bibliografie. 

*Interviul se va baza pe o bibliografie obligatorie. 

Bibliografie selectivă: 

TEATRU 

PREDA, Marin: Moromeţii, vol I-II; 

SORESCU, Marin: Matca; 

CĂLINESCU, George: Enigma Otiliei; 

BLAGA, Lucian: Meşterul Manole; 

CARAGIALE, Ion Luca: O scrisoare pierdută; O noapte furtunoasă 

ALECSANDRI, Vasile: Coana Chiriţa 

W. SHAKESPEARE: Romeo şi Julieta, Hamlet 

A P. CEHOV: Pescăruşul 

FILMOGRAFIE 

MOROMEŢII - regia Stere Gulea 

FELIX ŞI OTILIA - regia Iulian Mihu 

DE CE TRAG CLOPOTELE MITICĂ -regia Lucian Pintilie 

DUHUL AURULUI - regia Dan Piţa şi Mircea Veroiu 

       III.     FACULTATEA  DE  ISTORIA  ŞI  TEORIA  ARTEI 

  Domeniul : ARTE VIZUALE 

                 Specializarea  ISTORIA  ŞI TEORIA ARTEI 

  - Concurs de dosare* 

   * 100% media de la bacalaureat 
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                     Specializarea  CONSERVARE  ŞI  RESTAURARE 

1. - Interviu pe baza unei mape conţinând activitatea candidatului.   - oral  

In cadrul interviului va exista următorul parcurs: 

- prezentarea de către candidat a formelor de învăţământ parcurse anterior; 

- participarea lui la alte sisteme de formare; 

- experienţa culturală a candidatului cu accent pe zonele care privesc patrimoniul cultural; 

  -   realizările personale în domeniul artistic al restaurării sau domenii adiacente (prezentarea 

unei mape cu minimum 10 lucrari) 

CAPITOLUL V 
 

STABILIREA SUBIECTELOR PENTRU  
PROBELE DE CONCURS 

 

Art.33. Comisia de admitere pe facultate propune şi rectorul aprobă constituirea 

comisiilor de stabilire a subiectelor pentru fiecare probă de concurs prevăzută la 

specializările din cadrul facultăţii. Aceste comisii vor fi alcătuite din trei cadre didactice cu 

prestigiu şi experienţă. 

Art.34. Pentru probele practice, la care candidaţii participă individual, comisia de 

specialitate, cu cel puţin 2 zile înainte de începerea probei respective, va întocmi seturi de 

bilete cuprinzând fiecare câte 3 subiecte corespunzătoare specificului specializării respective. 

Biletele de examen vor fi alcătuite astfel încât să asigure un grad egal de dificultate pentru toţi 

candidaţii. Biletele vor fi sigilate, păstrate sub cheie, în dulapuri metalice sigilate, la sediul 

comisiei de admitere pe facultate. 

CAPITOLUL VI 
 

DESFĂŞURAREA, VERIFICAREA ŞI NOTAREA 
PROBELOR  DE CONCURS 

 
Art.35.  Programul de desfăşurare a probelor de concurs se afişează cel mai târziu cu 24 

de ore înaintea probei de concurs, indicându-se denumirea probei de concurs, ziua şi ora începerii 

precum şi repartizarea pe săli şi locuri în fiecare sală.  

Art.36.  Probele prevăzute pentru susţinerea concursului de admitere sunt: 

- probe orale 

- probe practice 
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 Probele orale urmăresc verificarea cunoştinţelor de bază însuşite în liceu, în măsură să 

ateste faptul că viitorul student va face faţă în mod optim exigenţelor de ordin teoretic. 

            Probele practice urmăresc punerea în valoare a calităţilor specifice ale candidatului. 

            Pentru testarea capacităților artistice examenul de admitere va conține obligatoriu  o probă 

practică eliminatorie care se va nota cu admis/respins. 

            Art.37.  În funcţie de specificul acestora, la probele practice, candidaţii îşi vor procura pe 

cont propriu materialele necesare. 

 Art.38. Candidaţii sunt repartizaţi în ordine alfabetică pe săli. La intrarea candidaţilor în 

sală se verifică identitatea acestora, pe baza cărţii/buletinului de identitate (paşaport) a legitimaţie 

de concurs prevăzută cu fotografia candidatului şi a tabelului nominal. Candidaţii care nu au 

asupra lor toate actele precizate nu sunt primiţi în sale de examen. Eventualele situaţii deosebite 

privind actele de identificare a candidaţilor vor fi comunicate comisiei  centrale de admitere pe 

Universitate de către secretarul comisiei de admitere pe facultate. 

 Art.39. Examinarea fiecărui candidat se face, în funcţie de specificul probei, de 3-5 cadre 

didactice, care apreciază în mod independent, cu note întregi de la 1 la 10, fiecare probă în parte, 

după care se calculează media probei. 

 Art.40. Media generală finală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică 

a mediilor tuturor probelor, cu două zecimale, fără rotunjire.  

 Art.41. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii, indiferent de etapa în care 

au fost susţinute. 

 

 CAPITOLUL VII 
 

STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR 
CONCURSULUI DE ADMITERE 

 
 Art.42. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere 

pe universitate, se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. Admiterea în ciclul de studii 

universitare de licenţă se face strict în limita locurilor stabilite prin Hotărâre de Guvern şi 

repartizate Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti prin Ordin al  Ministerului Educaţiei 

Naţionale. 

 Art.43. Media generală de admitere se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două 

zecimale, fără rotunjire, a mediilor obţinute la fiecare probă de concurs, corelate cu criteriile 

stabilite de fiecare specializare în parte. Probele la care candidatul a absentat se notează cu zero şi 

intră în calculul mediei generale. 

Art.44. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri 

stabilit pentru fiecare facultate, şi /sau domeniu de studiu.   
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În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală pe ultimul loc, Senatul 

Universităţii Naţionale de  Arte din Bucureşti a stabilit următoarele criterii de departajare pentru   

toate specializările mai puțin specializarea Istoria și Teoria Artei: 

1. Media la examenul de bacalaureat. 

2. Media multianuală la liceu. 

Criteriile de departajare pentru specializarea Istoria și Teoria Artei sunt: 

1. Media multianuală la liceu. 

2. Media mediilor la istorie. 

            Media generală minimă de admitere este 5,00 (cinci) la toate specializările. 

Art.45. Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afişare, pe liste 

distincte, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru candidaţii admişi, admişi cu taxă şi respinşi.   

Listele afişate sunt pe specializări, iar în dreptul fiecărui candidat, se va indica mediile obţinute ale 

fiecărei probe şi media generală de admitere.  Candidaţii declaraţi admişi  sunt înmatriculaţi în 

anul I , pe baza rezultatelor concursului pentru anul universitar curent, prin decizie. Actele 

candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie în cel mai 

scurt timp şi necondiţionat.         

  Art.46  In cazul în care în urma concursului de admitere nu se vor ocupa toate locurile 

la unele specializări, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti îşi rezervă dreptul de a 

redistribui candidaţii respinşi, după următoarea procedură: 

 - în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor candidaţii respinşi vor depune la 

secretariatul facultăţii la care au susţinut examenul o cerere cu o specializare la care 

au rămas locuri şi pe care ar dori să o frecventeze; 

 - candidaţii respinşi vor fi redistribuiţi în ordinea descrescătoare a mediilor la 

specilizările pentru care au optat până la ocuparea locurilor. 

Art.47. Cuantumul taxei de şcolarizare, pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, 

stabilită de  Senatul Universității Naționale de Arte din București pentru anul universitar 2014-

2015 este de 4.100 lei. 
 

           R  E  C  T  O  R , 

Prof. univ.dr. Cătălin Mihai Bălescu 

    

                               Avizat , 

         DIRECTOR JURIDIC ȘI CONTENCIOS, 

          Csj. Flavia Mantea - Stănescu 
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 UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ DE  ARTE   

                         BUCUREŞTI 

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

 

 

PROGRAMUL  ÎNSCRIERILOR 

LA  CONCURSUL  DE  ADMITERE ÎN CICLUL DE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2014 

 

 

NR. 
CRT. 

ZIUA DATA ORELE 

1 Luni 01 septembrie 2014 10,30 – 15,00 

2 Marţi 02 septembrie 2014 10,30 – 15,00 

3 Miercuri 03 septembrie 2014 10,30 – 15,00 

4 Joi 04 septembrie 2014 10,30 – 15,00 

5 Vineri 05 septembrie 2014 10,00 – 13,00 

6 Luni 08 septembrie  2014 10,30 – 15,00 
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UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE  ARTE   
                       BUCUREŞTI   
     

CIFRA DE ŞCOLARIZARE* 
     

pentru anul I (2014-2015) propusă de Senatul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti,  
     
 1. Ciclul de studii universitare de licenţă 

Nr. 
crt. 

Facultatea/ 
Departamentul 

Domeniul de studiu universitare de 
licenţă  

(forma de învăţământ) 

Cifra de şcolarizare propusă 

buget taxă 

1. 

FACULTATEA 
DE ARTE 
PLASICE                
Telefon:              

021/ 315.69.07 

Domeniul: Arte  vizuale - IF     

 Arte Plastice (Pictură) 20 19 

Arte Plastice (Sculptură) 15 13 

Arte Plastice (Grafică) 25 19 

Arte Plastice (Fotografie - 
videoprocesarea computerizată a 
imaginii) 

20 15 

Pedagogia artelor plastice şi decorative 14 4 

                                                       TOTAL 94 70 

2. 

FACULTATEA 
DE ARTE 

DECORATIVE 
ŞI DESIGN                     

Telefon: 
021/319.10.77 

Domeniul: Arte  vizuale - IF   

Artă Murală 15 10 

Arte textile-design textil 14 1 

Modă – design vestimentar  25 15 

Ceramică -Sticlă - Metal 19 11 

Design   35 25 

Scenografie şi eveniment artistic 10 10 

                                                       TOTAL 118 72 

3. 

FACULTATEA 
DE ISTORIA ŞI 
TEORIA ARTEI                          

Telefon:              
021/ 312.45.51 

Domeniul: Arte  vizuale - IF     

Istoria şi Teoria Artei 15 10 

Conservare şi restaurare 8 2 

                                                   TOTAL 23 10 

                                                    TOTAL 235* 154 

     
Cifra de şcolarizare nu este aprobată de MEN şi pot surveni modificări. 

 

  
 

RECTOR, 
 

Prof. univ. dr. Cătălin  Mihai Bălescu 
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ATENŢIE ! 
 
 
 
 

Pe dosar (tip plic) se va scrie : 
 
 
- FACULTATEA  

........................................................................................... 
 
- SPECIALIZAREA  

........................................................................................... 
 
- NUMELE, INIŢIALA TATĂLUI, PRENUMELE ( ÎN ORDINEA   
    DIN CERTIFICATUL DE NAŞTERE), NUMELE DE  

CĂSĂTORIE  
( dacă este cazul ). 

 
Pe spatele fotografiilor se va trece numele şi prenumele 
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UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI 
 
 
 
 
ANEXA 2 la Metodologia concursului de admitere în ciclul I studii universitare de licenţă din  

sesiunea Septembrie 2014 
 
 
 
 
 Candidaţii premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale şi concursurile artistice 

internaţionale recunoscute de Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi cei care au obţinut 

premiile I, II, III la olimpiadele şcolare naţionale în unul din ultimii doi ani de studiu (2012/2013; 

2013/2014) aflaţi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale vor susţine toate probele prevăzute în 

metodologia concursului de admitere şi vor primi calificativul ”admis” în funcție de specializarea 

la care au obținut distincția,  adică proba 1 pentru candidații înscriși la toate specializările cu 

excepția specializării  Istoria şi Teoria Artei unde vor fi înscriși pe locuri finanțate, fără a se lua în 

calcul media de la bacalaureat. 
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UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ DE  ARTE 

                           BUCUREŞTI 

 

 

 

ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR 

LA  CONCURSUL  DE  ADMITERE ÎN CICLUL I 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2014 

 

Toate materialele de lucru la toate probele practice înscrise în metodologia de admitere vor fi 

procurate de către candidaţi în funcţie de probă: hârtie de desen, carton, pânză,  (50/70 cm.); hârtie 

de desen A3 (30/42 cm.). 

 

Pentru proba COMPOZIŢIE FOTOGRAFICĂ ŞI MODELAJ, materialele vor fi puse la dispoziţia 

candidaţilor de către Universitate. 

 

TEHNICI : - la alegere : cărbune, creion, tuş, ulei, tempera etc. respectând specificul discipline  

                 (desen, culoare etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


