
 Aprobat în ședința Senatului din data de 12.12.2022 

prin Hotărârea Senatului nr. 111 

 

METODOLOGIA 

DE RECLASIFICARE A LOCURILOR DE STUDIU FINANŢATE DE 

LA BUGETUL DE STAT ÎN FUNCŢIE DE PERFORMANŢELE 

STUDENŢILOR ÎN PROCESUL DIDACTIC  

 

1.  PREVEDERI GENERALE 

(1) Prezenta hotărâre a Senatului este adoptată în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului României nr. 133/ 2000, privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat 
cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat, modificată prin Legea nr. 1/2011, Legea 
nr. 224/2005 şi a strategiei Senatului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, privind 
promovarea performanţei profesionale a studenţilor. 

(2) Repartizarea anuală a locurilor bugetate, în funcţie de performanţa profesională a 
studenţilor în procesul didactic se aplică după metodologia descrisă în prezenta hotărâre și se 
face la sfârşitul fiecărui an universitar. 

(3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor facultăţilor din cadrul Universităţii Naţionale 
de Arte din Bucureşti. 

 (4) Prevederile se aplică studenţilor înmatriculaţi şi vizează studenţii din Ciclul I universitar de 
Licenţă  şi Ciclul II universitar de Master. Metodologia se aplică tuturor studenţilor care sunt 
înmatriculaţi în Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti în urma concursului de admitere. 

(5) Pot participa la ierarhizarea locurilor bugetate doar studenţii care au la dosar diploma de 
bacalaureat în original. Diploma de bacalaureat în original rămâne la dosarul personal al 
studentului pe toată perioada studiilor finanțate de la bugetul de stat. 

(6) Repartizarea se referă la toate locurile finanțate de la bugetul de stat, ale fiecărui an de 
studiu, și a locurilor cu taxă aprobate în Senatul universității. Acestea se stabilesc conform 
standardelor naționale pentru evaluare și acreditare academică și se aprobă de către 
Ministerul Educației . Pentru un an de studiu, locurile bugetate sunt tratate pe specializări, 
fără defalcări pe subspecializări și grupe. 



(7) Standardele de performanţă stabilite prin prezenta hotărâre şi metodologia lor de aplicare 
sunt utilizate şi pentru acordarea burselor studenţeşti, precum şi pentru selecţionarea 
studenţilor în vederea cazării în căminul Universităţii Naţionale de Arte din București . 

2. STUDENŢII CARE VOR FI REPARTIZAŢI 

(1) Studenţii înmatriculaţi în universitate pe locuri speciale bugetate, pe cont propriu (valutar 
sau nevalutar), prin ordin sau scrisoare de acceptare a Ministerului Educaţiei, studenții care 
au absolvit o altă facultate în regim de fără taxă, studenţii care studiază pe locuri 
subvenţionate la o altă facultate, studenții reînmatriculați,  nu sunt subiectul prezentei hotărâri 
şi nu beneficiază de prevederile acesteia. 

(2) Studenţii înmatriculaţi anterior, dar care sunt cuprinşi în contingentul pentru care se aplică 
repartizarea (an complementar, întreruperea studiilor, etc) se supun prevederilor de 
repartizare din prezenta hotărâre. 

(3) Studenţii transferaţi din alte universităţi îşi păstrează calitatea cu care s-au transferat (fără 
taxă sau cu taxă) doar în primul an universitar după momentul transferului, apoi se supun 
prevederilor prezentei hotărâri.  

(4) Studenţii care beneficiază de bursă de mobilitate, temporară, cu durata de un an sau un 
semestru, se supun aceloraşi cerinţe, ca şi studenţii care nu au beneficiat de bursă de 
mobilitate. 

 (5) Cazurile sociale deosebite, care apar după afişarea listelor de reclasificare, sunt analizate 
şi soluţionate prin hotărâri ale Senatului universităţii, fără a afecta numărul de locuri bugetate 
disponibile. 

(7) Studenţii care beneficiază de prelungire (întrerupere) medicală a şcolarităţii, îşi păstrează 
calitatea pe care o aveau (bugetat sau cu taxă) în anul întreruperii şcolarităţii și nu vor intra în 
procedura de reclasificare. 

(8) Studenţii înmatriculaţi pe locuri speciale cu următoarele destinații: rromi, domenii prioritare 
de dezvoltare ale României, absolvenți ai liceelor situate în mediul rural, absolvenți cu 
diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, nu vor intra în procedura 
de reclasificare, ei își păstrează locul fără taxă, pe tot parcursul ciclului de studii cu condiția 
promovării fiecărui an. 

(9) În anul I, locurile bugetate se ocupă exclusiv pe baza rezultatelor obţinute la concursul de 
admitere. În timpul anilor de studiu, nu pot fi transferate locurile bugetate între ani de studiu 
sau specializări, cu excepţia situaţiei în care nu mai există nici un student cu taxă susceptibil 
să ocupe locurile bugetate devenite vacante. 
 
(10) Studenţii Universității Naţionale de Arte din Bucureşti care ocupă locuri bugetate la 
facultăţi, vor ocupa un loc bugetat şi la cursurile programului de studii psihopedagogice 
Nivelul I din cadrul DPPD. 



3. METODOLOGIE DE REPARTIZARE 

(1) Standardul de performanţă utilizat pentru repartizarea locurilor bugetate într-un an 
universitar este situaţia şcolară a studenţilor, la sfârşitul sesiunii din toamnă a anului 
universitar precedent. 

(2) Media luată în considerare pentru repartizarea locurilor bugetate este punctajul obţinut de 
fiecare  student la finele anului universitar. Punctajul se calculează prin înmulţirea numărului 
de credite cu nota acordată la fiecare disciplină din planul de învăţământ conform contractului 
de studii, astfel încît, pentru 60 de credite (fără creditele aferente disciplinei Educație fizică și 
sport), să se obţină între 300 şi 600 de puncte. Prin excepție, în cazul în care nu se 
completează locurile de la buget, pot ocupa locuri subvenționate și studenții care obțin sub 
300 de puncte.  

(3) Este considerat promovat prin credite: 
 

- studentul din anul I de studii (licență/master), dacă acumulează cel puțin 50 de 
credite după sesiunea de toamnă, luându-se în calcul numai disciplinele obligatorii şi 
opţionale promovate din contractul de studii.  
Disciplinele nepromovate pot fi susținute în sesiunea septembrie (de toamnă), cu condiția    
acumulării anterioare a cel puțin 40 de credite, la finalul sesiunii de examene din vară. 

- studentul anului II de studii  (licenţă) dacă acumulează a cel puţin 100 credite după 
sesiunea de toamnă, obținând obligatoriu cel puțin 50 de credite pentru fiecare an de studiu 
în parte.  

(4) Pot trece la buget şi studenţii care au mai puţine credite de 60, dar au un punctaj mai 
mare. 

(5) Reclasificarea se face în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. 

(6) Studenţii care nu se reclasifică pentru locurile fără taxă vor ocupa un loc cu taxă. Acesti 
studenţi vor semna  contract de studii cu taxă. 
 
(7) Pentru calcularea punctajului se iau în calcul numai disciplinele obligatorii şi opţionale din 
contractul de studii promovate, pentru studenţii care au urmat mai multe discipline opţionale, 
se ia în calcul disciplina cu nota cea mai mare. 
 
(8) Studenţilor, care au studiat cu  bursă de mobilitate Erasmus, li se calculează punctajul în 
funcţie de creditele pe care le-au obţinut în mobilitate împreună cu cele obţinute la 
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti. 

(9) În caz de egalitate a punctelor, criteriile de departajare sunt:  

 - pentru licență, în ordine: 



• punctajul obţinut la disciplinele de măiestrie obligatorii,  

• punctajul disciplinelor teoretice obligatorii,  

• punctajul disciplinei opționale,  

• media admiterii la facultate,  

• media de la bacalaureat; 

- pentru master, în ordine:  

• punctajul obţinut la disciplinele de măiestrie obligatorii, 

• punctajul disciplinelor teoretice opționale,  

• media examenului de licență, 

• media generală a anilor de studii. 

 (10) Rezultatele studenţilor sunt considerate unitar, pe  ani de studii, specializări şi pe 
facultăţi, fără departajări, în funcţie de subspecializări și grupe. 

(11) Studenţii, care nu au credite restante pentru sesiunile de toamnă (integralişti în vară), pot 
susţine reexaminări pentru mărirea notelor în sesiunea de toamnă. 

(12) Un student poate susţine cel mult trei reexaminări pentru mărirea notei într-un an 
universitar, la disciplinele teoretice şi nu practice (examen nu verificare) și sunt contra cost 
conform listelor de taxe și tarife în vigoare.  

(13) Reclasificarea studenţilor în vederea repartizării locurilor bugetate este efectuată de 
către personalul secretariatelor fiecărui facultăți, şi sunt certificate, sub semnătură, de către 
decanul fiecărei facultăţi. 

(14) Reclasificarea este anunţată şi afişată la avizierul fiecărei facultăţi, la începutul anului 
universitar.  

(15) Studenţii pot contesta reclasificarea în termen de 2 zile calendaristice de la afişarea 
acesteia. 

(16) Contestaţia se depune în scris, la secretariat. 

(17) Contestaţia poate viza doar propriile rezultate. 

(18) Studentul va expune motivele pentru care consideră reclasificarea incorectă şi va 
prezenta argumente şi dovezi în acest sens. 

(19) Contestaţia este soluţionată de Biroul Consiliului Facultăţii, în termen de 2 zile 
calendaristice de la depunere. Decizia Biroului Consiliului este definitivă. 

 



4. Dispoziţii finale 

(1) Prezenta hotărâre devine parte integrantă a regulamentului didactic şi de activitate 
profesională a studenţilor. 

(2) Cu excepția obligațiilor de finanțare, nu se face nici o distincție între studenții înmatriculați 
pe locuri bugetate și cei înmatriculați pe locuri cu taxă, inclusiv în ceea ce privește 
organizarea grupelor de studiu. 

(3) Prezenta Metodologie de reclasificare a locurilor de studiu finanţate de la bugetul de stat 
în funcţie de performanţele studenţilor, a fost aprobată în şedinţa Senatului din data de 
12.12.2022, prin Hotărârea nr. 111 și intră în vigoare începând cu anul universitar 2023- 2024. 

 

RECTOR, 
 

Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu 
 
 

 

 

 

 

 

 


