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CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 

Universitatea Româno - Americană din București elaborează și aplică propriul regulament de 

organizare a admiterii la programele de studii oferite, în concordanță cu misiunea proprie, strategia 

instituțională, precum și cu cerințele pieței forței de muncă, potrivit legii. 

Art. 2 

În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, Universitatea Româno - 

Americană din București organizează concurs de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii 

universitare în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, potrivit prevederilor legale în 

vigoare. 

Art. 3 

Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 

master cu predare în limba română în Universitatea Româno - Americană din București, are la bază 

următoarele acte normative: 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 H.G. nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

masterat; 

 H.G. nr. 595/2015 privind privind domeniile de studii universitare de master acreditate, 

programele de studii și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul 

universitar 2015 – 2016;  

 OMENCS nr. 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru 

anul universitar 2016 – 2017 (modificat ulterior aprobării de către Senatul Universității 

a prezentului Regulament prin OMENCS nr. 3755/11.05.2016); 

 OMECTS nr. 6000/2012 privind admiterea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din 

state terțe UE și Metodologia de aplicare a ordinului ministrului, cu modificările și 

completările ulterioare (înlocuit ulterior aprobării de către Senatul Universității a 

prezentului Regulament de OMENCS nr. 3855/26.05.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în unitățile de 

învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și particular 

acreditate, în anul școlar/universitar 2016-2017); 

 OMEC nr. 4501/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la 

studii a cetățenilor străini de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul 
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în străinătate la instituțiile de învățământ superior particular acreditate din România 

(înlocuit ulterior aprobării de către Senatul Universității a prezentului Regulament de 

OMENCS nr 3922/02.06.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind școlarizarea 

românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, 

Balcani și Diaspora, în învățământul superior de stat și particular din România, la 

programe  de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017); 

 OMECTS nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a 

Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor 

științifice, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4 

Universitatea Româno – Americană din București, instituţie de învăţământ superior, persoană 

juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, acreditată prin 

lege, organizează pentru anul universitar 2016 – 2017, următoarele programe de studii universitare 

de master1, cu predare în limba română, legal înființate: 

Tabelul 1 – Programe de studii universitare de master – ciclul II (Bologna) 

Nr. 
crt. 

Facultatea  Domeniul de 
studii 

universitare de 
master 

Programul de studii 
universitare de master 

acreditat (A) 
 

IF – învățământ cu frecvență 

ECTS Număr 
maxim de 

studenți ce 
pot fi 

școlarizați 

1. Facultatea de Drept Drept Dreptul afacerilor (RO) 60 100 

Drept și relații internaționale 
(RO) 

60 

Științe penale (RO) 60 

 

2. Facultatea de 
Economia Turismului 
Intern și Internațional 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor în turism 
(RO) 

120  
125 

Economie și afaceri în industria 
ospitalității (RO) 

120 

 

3. Facultatea de 
Informatică 
Managerială 

Informatică 
economică 

Informatică economică (RO) 120  
 

175 
Informatică pentru mediul de 

afaceri / Computer Science for 
Business (EN) 

120 

Sisteme informatice manageriale 
(RO) 

120 

Informatică aplicată în 
management (RO) 

120 

 

 
 

4. 

 
Facultatea de 
Management - 
Marketing 

Management Managementul strategic al firmei 
(RO) 

120  
 

200 Managementul și marketingul 
organizației (RO) 

120 

Managementul informațiilor (RO) 120 

 

Marketing Marketing în afaceri (RO) 120 50 

Marketing strategic / Strategic 
marketing (EN) 

120 

                                                 
1 H.G. nr. 595/2015 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii și 
numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2015 – 2016 
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5. 

 
 
 
 
Facultatea de Relații 
Comerciale și 
Financiar - Bancare 
Interne și 
Internaționale 

 
 
 

Economie și 
afaceri 

internaționale 

Afaceri internaționale 120  
 
 
 

250 

Gestiunea și auditul afacerilor 120 

Gestiunea afacerilor financiar-
bancare interne și internaționale 

120 

Administrarea, finanțarea și 
controlul afacerilor 

120 

Afaceri internaționale și 
antreprenoriat / International 

Business and Entrepreneurship 
(EN) 

120 

 

Finanțe Finanțe, bănci, asigurări 120  
150 Politici și practici fiscale 120 

Finanțe / Finance (EN) 120 

 

6. Facultatea de Studii 
Economice Europene 

Economie și 
afaceri 

internaționale 

Relații economice europene  120 50 

 

Art. 5 

a. Potrivit legii, instituțiile de învățământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare 

ciclu de studii universitare. 

b. Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii 

acreditate în cadrul instituției de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

c. Concursul pentru admitere se poate organiza în sesiuni, în condiții identice, înainte de 

începerea anului universitar. 

d. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de 

master în Universitatea Româno – Americană din București se desfăşoară în baza 

regulamentului propriu aprobat de Senat, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Art. 6 

Concursul de admitere pentru anul universitar 2016 - 2017, se organizează în luna iulie 

2016. Pentru eventualele locuri rămase disponibile, se va organiza în aceleaşi condiţii, o sesiune de 

admitere în luna septembrie 2016. 

Art. 7 

La concursul de admitere la programele de studii universitare de master se pot înscrie absolvenţii 

cu diplomă de licenţă din acelaşi domeniu de studii sau din orice domeniu de studii, în raport de 

procedura specifică aprobată pentru fiecare program de studii. 

Art. 8 

a. La concursul de admitere pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai 

studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învățământului nr. 84/19952, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență ai 

ciclului de studii universitare de licență organizate conform Legii nr.288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

                                                 
2 Legea nr. 84/1995 a fost abrogată prin art. 361, alineatul (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 
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absolvenţii studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile direcțiile de 

specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice ca fiind cel puțin 

studii universitare de licență. 

b. 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. 

c. 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 în România a acestora, după caz. 

Art. 9 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Universitatea Româno - Americană din București 

aduce la cunoștința candidaților, prin afișare la sediul instituției și pe pagina web proprie, informații 

privind: 

a. Regulamentul propriu de admitere; 

b. Oferta anuală de școlarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

c. Condițiile și documentele necesare pentru înscriere; 

d. Perioadele sesiunilor de admitere; 

e. Modalitatea de desfășurare a concursului și probele de concurs; 

f. Facilitățile sau condițiile speciale; 

g. Taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii; 

h. Alte informații utile candidaților. 

Art. 10 

Un candidat poate fi admis și înmatriculat la cel mult două programe de studii concomitent, 

indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, potrivit legii.  

Art. 11 

a. Admiterea la programele de studii universitare de master în Universitatea Româno –

Americană din București, în anul universitar 2016 - 2017, se face prin concurs, pe bază de 

examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afişată, cu 

luarea în considerare a mediei de licenţă, conform procedurii specifice fiecărui program de 

studii universitare de master, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în limita locurilor 

disponibile. 

b. Eseul/Proiectul va fi elaborat conform tematicii de specialitate şi cu respectarea structurii 

generale afişate pe site-ul Universităţii pentru fiecare program de studii universitare de 

master. 

Art. 12 

Taxa de înscriere la concurs este de 100 lei. 
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Art. 13 

a. Taxa de studii este de 500 euro/semestru, plătibili în lei, în tranșe, conform contractului de 

studii. 

b. În condiţiile achitării taxei anuale de studii într-o singură tranşă, în termen de 5 zile 

calendaristice de la afişarea rezultatelor finale, se acordă o reducere de 10%. 

c. Pentru programele de studii universitare de master organizate de Universitatea Româno - 

Americană din București în parteneriat cu mediul de afaceri, asociaţii profesionale sau alte 

organizaţii şi instituţii, Senatul Universităţii poate stabili taxe de studii diferite. 

Art. 14 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei Centrale de 

Admitere a Universităţii Româno – Americane din București şi a comisiilor de admitere ale facultăţilor, 

numite prin Decizia Rectorului, care răspund pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii. 

Art. 15 

Programele de studii universitare de master la care nu s-a ocupat numărul minim de locuri stabilit 

pentru asigurarea sustenabilității programului de studii, conform hotărârii Senatului Universităţii, nu 

vor fi organizate în anul universitar 2016 - 2017, candidaţii declaraţi admiși având dreptul de a opta 

pentru un alt program de studii.  

CAPITOLUL II 

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 

 

Art. 16 

a. Înscrierea la concurs se face astfel: 

 Inscrieri on-line: 

inscriere.rau.ro – 1 – 25 iulie 2016 

 Înscrieri în campus: 

4 – 26 iulie 2016 

luni-vineri, 8:00 – 18:00 

sâmbata-duminica, 9:00 – 14:00 

 Înscrieri în centrele teritoriale: 

4-25 iulie 2016 

Centre teritoriale de admitere: 

Chișinău: Liceul Teoretic „Spiru Haret”, str. Maria Cebotari 53.  

b. Data evaluării: 27 iulie 2016 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la:     

Telefon: 021. 202.95.01; 0372.120.171; 0374.158.142;  

0722.200.203 – Suport WhatsApp 

Website: www.rau.ro  

http://inscriere.rau.ro/
http://www.rau.ro/
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E-mail: suport.inscrieri@rau.ro; relatii.publice@rau.ro; 

Art. 17 

Înscrierea se face personal, de către candidat(ă). 

Art. 18 

a. Actele necesare înscrierii la concurs sunt: 

 Cerere de înscriere (formular tipizat instituțional - anexa 1) – generată electronic pe 

baza documentelor prezentate la înscriere. Se semnează de către secretara de 

facultate care verifică dosarul de înscriere și personal, de către candidat/ă; 

 Eseul/Proiectul elaborat conform metodologiei specifice, însoțit obligatoriu de un 

CD/DVD cu înregistrarea electronică, în format pdf., a conținutului acestuia și 

inscripționat cu datele de identificare ale candidatului; 

 Declarație olografă privind originalitatea eseului/proiectului (formular tipizat 

instituțional - anexa 2); 

 Diploma de licenţă sau echivalentă, în original sau, după caz, copie legalizată. 

Candidaţii care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului 

şcolar 2015 - 2016 prezintă la înscriere diploma de licență sau adeverința eliberată de 

către instituția de învățământ superior (adeverinţa de absolvire cu examen de 

licenţă, în original sau copie legalizată, în care se menționează media generală, 

mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată 

diploma); 

 Diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original, sau, după caz, copie 

legalizată însoţită de adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul 

universitar 2016 - 2017  în cadrul unui alt program de studii, cu menţiunea că 

“Diploma de bacalaureat Seria … şi Numărul … se află la dosarul studentului”, 

semnată de către Decanul şi Secretarul şef al facultăţii respective; 

 Certificatul de naştere, în copie legalizată sau fotocopie autentificată de către 

secretarul care efectuează înscrierea, în baza actului original care se restituie 

candidatului; 

 Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată sau fotocopie 

autentificată de către secretarul care efectuează înscrierea, în baza actului original 

care se restituie candidatului; 

 Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul 

este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare; 

 Buletin sau Carte de identitate, în fotocopie; 

 3 (trei) fotografii color mărime ¾ cm; 

 Anexa justificativă la bonul fiscal, aferentă achitării taxei de concurs 

Actele se prezintă în dosar plic cartonat, pe care se menţionează facultatea, programul de studii 

universitare de master, numele şi prenumele candidatului, denumirea instituției de învățământ 

mailto:suport.inscrieri@rau.ro
mailto:relatii.publice@rau.ro
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superior absolvite, media anilor de studii, media la examenul de licență,  e-mailul şi numărul de 

telefon. 

b. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

c. După acceptarea dosarului de înscriere, fiecare candidat primeşte „Legitimaţia de concurs” pe 

baza căreia depune la Comisia de admitere a facultăţii organizatoare a programului de studii 

universitare de master, eseul/proiectul elaborat conform tematicii de specialitate, cu 

respectarea structurii generale afişate pe site-ul Universităţii. 

d. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile candidaţilor, ordinea acestora, precum şi alte 

informaţii din cererea de înscriere nu pot fi modificate. 

 

CAPITOLUL III 

 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art. 19 

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare 

de master la standarde de calitate, în cadrul Universităţii Româno – Americane din București, se 

constituie următoarele comisii, potrivit legii: 

a. Comisia Centrală 

b. Comisia de master pe facultate 

c. Comisia de specialitate 

d. Comisia tehnică 

Art. 20 

a. Comisia Centrală și Comisia tehnică se constituie la nivel de Universitate, prin decizia 

Rectorului, cu aprobarea Senatului Universitar, având atribuții delegate de acesta, potrivit 

legii. 

b. Comisia de master pe facultate se constituie prin decizia Rectorului, cu aprobarea Senatului 

Universitar, la propunerea Consiliilor facultăților. 

c. Comisiile de specialitate se constituie prin decizia Rectorului, cu aprobarea Senatului 

Universitar, la propunerea departamentelor de specialitate și Consiliilor facultăților. 

d. Atribuţiile comisiilor constituite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de master în Universitatea Româno - Americană din 

București, constituie anexă la prezenta metodologie (anexa 3). 

e. Conform legii, membrii comisiilor constituite nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în 

relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv. 

Art. 21 

a. Comisia de master pe facultate este formată din: 

 Preşedinte (decanul facultăţii); 

 1 - 3 membri, cu gradul didactic de cel puţin lector universitar doctor; 

 Secretar, cu gradul didactic de cel puțin asistent universitar. 
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b. Comisia de master pe facultate are în competență soluționarea potențialelor contestații privind 

rezultatele evaluării. 

c. Secretarul comisiei de master pe facultate are numai atribuții de administrare a documentelor. 

Art. 22 

a. Comisiile de specialitate (pentru evaluarea eseurilor/proiectelor) sunt organizate pe 

specializări/programe de studii. Acestea sunt formate din: 

 Preşedinte; 

 2 membri cadre didactice de specialitate, cu gradul didactic de cel puţin lector universitar 

doctor; 

 Secretar. 

b. Secretarul comisiei de specialitate nu are drept de notare a eseurilor/proiectelor. 

c. Secretarul comisiei de specialitate trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent 

universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 

Art. 23 

Comisiile de specialitate ale facultăţilor organizatoare de programe de studii universitare de 

master evaluează eseurile/proiectele pe baza următoarelor criterii de evaluare: 

 Fundamentarea ştiinţifică a temei abordate (40%) 

 Originalitate (30%) 

 Respectarea tematicii și cerințelor specifice de elaborare, tehnoredactare și ilustrare 

grafică, în conformitate cu procedura specifică fiecărui program de studii universitare de 

master (10%) 

 Coerenţă în expunere (20%). 

Art. 24 

a. Media de admitere se calculează luând în considerare nota acordată de comisia de 

specialitate și media examenului de licenţă, în proporţia specifică programului de studii 

universitare pentru care a optat candidatul. 

b. Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri. 

c. Mediile generale/Punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru 

stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității Româno – Americane din 

București, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, potrivit legii. 

Art. 25 

a. Fiecare membru al comisiei de specialitate acordă o notă - număr întreg - de la 1 la 10, nota 

finală rezultând din media aritmetică a acestora, cu condiţia ca între notele acordate să nu fie 

o diferenţă mai mare de două puncte. În cazul în care, prin excepţie, între notele acordate de 

membrii comisiei de specialitate este o diferenţă mai mare de două puncte, preşedintele 

comisiei solicită în scris Comisiei de master pe facultate delegarea competenţei unui membru 

al acesteia de a reevalua eseul/proiectul și de a armoniza argumentele științifice ale 

membrilor comisiei de specialitate. 

b. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
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c. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de admitere nu este 

publică, potrivit legii. 

d. În cazul în care membrii comisiei de specialitate constată şi probează plagierea 

eseului/proiectului, acordă nota 1 (unu), candidatul înscris la examenul de admitere este 

declarat respins, răspunde pentru fals în declarații și pierde dreptul de a se mai înscrie la 

programele de studii organizate în cadrul Universităţii Româno - Americane din București, 

potrivit legii. 

Art. 26 

a. Admiterea se face conform cifrei de şcolarizare aprobată de Senatul Universităţii, în condițiile 

legii, pentru fiecare program de studii universitare de master, în ordinea descrescătoare a 

mediei de admitere. 

b. În cazul în care, în clasificarea de admitere, pe ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi care au 

obţinut aceeaşi medie, aceştia vor fi departajați în raport de nota obținută la evaluarea 

eseului/proiectului, din perspectiva fundamentării științifice și a originalității. 

c. Media minimă de admitere este specifică fiecărui program de studii universitare de master, dar 

nu poate fi mai mică de 5 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent, conform legii. 

Art. 27 

Candidatii declaraţi “respinşi” la un program de studii universitare de master, pot fi declaraţi 

“admişi” prin redistribuire, pe locurile rămase disponibile, în cadrul unui alt program de studii de 

master, aparţinând aceluiaşi domeniu de studii sau, după caz, în cadrul unui program de studii 

universitare de master, din cadrul aceluiaşi domeniu fundamental de ştiinţe – Ştiințe 

economice/Ştiinte juridice – numai în condiţiile în care întrunesc cerinţele specifice programului 

respectiv, referitoare la media minimă de admitere (anexa 4). 

Art. 28 

Comisiile constituite la nivelul facultăţilor vor comunica Comisiei Centrale, în termen de 24 de ore 

de la încheierea examenului de admitere, rezultatele finale ale acestuia.  

Art. 29 

Rezultatele finale ale concursului de admitere se afişează în cel mult 4 zile calendaristice de la 

data susţinerii concursului, la sediul Universităţii din Bucureşti, Bdul. Expoziţiei, Nr.1B, sector 1 şi pe 

pagina web instituțională, secțiunea dedicată. 

Art. 30 

a. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la 

Registratura Universităţii, în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor şi vor fi 

soluţionate de către Comisia de master a facultății, în termen de maximum 24 de ore, fără 

accesul candidaţilor la reevaluarea eseului/proiectului. 

b. Nota acordată de Comisie este definitivă, potrivit legii. 

Art. 31 

Validarea modificării punctajului iniţial acordat unui eseu/proiect de către Comisia de master a 

facultății, atrage după sine recalcularea mediei de admitere a candidatului respectiv, precum şi 
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aducerea acestuia pe poziţia corespunzătoare din lista generală de ierarhizare a candidaţilor,  în 

ordinea descrescătoare a mediilor, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta. Aplicarea acestei 

prevederi nu va influenţa în nici un fel situaţia candidaților declaraţi admişi iniţial.  

 

CAPITOLUL IV 

  ÎNMATRICULAREA  CANDIDAŢILOR   DECLARAŢI ADMIŞI  

ÎN ANUL I DE STUDII 

 
Art. 32 

a.  Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se înmatriculeze în anul I de studii în termen de 5 

zile calendaristice de la afişarea rezultatelor finale. 

b.  Neprezentarea în termenul menţionat, la facultatea organizatoare a programului de studii 

universitare de master la care candidatul a fost declarat admis, atrage după sine pierderea 

dreptului câştigat prin concurs. Pe locurile devenite astfel disponibile pot fi înscrişi alţi 

candidaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere. 

Art. 33 

Pentru înmatricularea în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi trebuie să: 

 Completeze "Cererea de înmatriculare în anul I de studii, anul universitar 2016 - 

2017" (formular tipizat instituțional, anexa 5); 

 Semneze "Contractul de studii" (anexa 6) valabil pe toată durata studiilor universitare de 

master (2 ani la programele organizate în domeniul economic și 1 an la programele 

Facultății de Drept). Contractul de studii se încheie între studenții înmatriculați și rectorul 

universității, potrivit legii. 

 Achite cel puţin prima tranşă din taxa de studii aferentă primului semestru. 

Art. 34  

Înmatricularea se face personal, cererea de înmatriculare şi contractul de studii semnându-se de 

către candidatul declarat admis numai după achitarea taxei de studii. 

Art. 35 

Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin Decizia 

Rectorului Universității. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic 

(RMU) cu număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la 

specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși. 

Art. 36 

Candidaţii declaraţi respinşi sau cei care renunţă la locul obţinut prin concurs de admitere îşi 

pot ridica numai personal dosarul cu documentele depuse la înscriere în termen de 48 de ore de la 

depunerea cererii, pe baza ”Legitimației de concurs” și buletinului/cărții de identitate, fără perceperea 

unei taxe. În cazul pierderii legitimaţiei de concurs, dosarul se eliberează pe baza buletinului/cărții de 

identitate.  
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CAPITOLUL V 

 DISPOZIŢII FINALE 

Art. 37 

Conducerea Universității Româno-Americane și conducerile facultăților își asumă deplina 

responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea examenului de admitere în ciclul de studii 

universitare de master, potrivit legii. 

Art. 38 

Taxa de studii de 500 EURO/semestru se va achita în lei, conform contractului de studii, în două 

tranşe (egale), după cum urmează: 

a. Prima tranşă semestrială aferentă semestrului I de studii (250 Euro) se achită eșalonat, după 

cum urmează: 

(a1) 125 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale ale 

concursului de admitere; 

(a2) 125 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului. 

b. Prima tranșă semestrială aferentă semestrelor II, III și IV (250 Euro), în termen de 5 zile 

calendaristice de la data începerii semestrului. 

c. A doua tranşă semestrială (250 Euro) până la data de 15 decembrie a.c. pentru semestrele I 

şi III şi respectiv, până la data de 15 martie anul calendaristic următor, pentru semestrele II și 

IV. 

Art. 39 

a. În conformitate cu Hotărârea Senatului Universitar, 10% dintre studenții înmatriculați în anul I, 

anul universitar 2016 - 2017, la programul/programele de studii universitare de master cu 

predare în limba română, vor putea studia fără a plăti taxe de studii, în funcție de media 

obținută la concursul de admitere, pe baza criteriului performanței.  

b. Lista nominală a studenților bursieri/admiși pe locurile fără taxă, în condițiile menționate la 

alineatul (a) se va publica pe pagina web (www.rau.ro) în termen de 5 zile lucrătoare de la 

începerea anului universitar 2016 – 2017. Pentru aceștia, returnarea taxei de studii plătite se 

va efectua integral în termen de 7 zile lucrătoare de la începerea anului universitar. Taxa de 

înscriere la concursul de admitere nu se returnează. 

c. Un candidat admis la mai multe programe de studii universitare de master care îndeplinește 

condițiile menționate la alineatul (a) pentru mai multe dintre programele de studii, poate 

beneficia de loc fără taxă numai pentru unul dintre acestea, la alegerea sa. 

d. În fiecare an universitar următor anului 2016 – 2017, înainte de începerea sa, se va recalcula 

procentul de 10% al studenților/masteranzilor care beneficiază de bursă de studii/loc fără 

taxă, în funcție de media de absolvire a anului de studii anterior, pe baza criteriului 

performanței, conform regulamentului intern aprobat de Senatul universitar. 

 

 

http://www.rau.ro/
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Art. 40 

a. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, numai pentru un singur program de studii universitare 

de master, următorii candidaţi: orfanii de ambii părinţi, copiii instituționalizați, copiii 

personalului didactic aflat în activitate, angajaţii cu contracte individuale de muncă în 

Universitatea Româno - Americană din București sau copiii acestora.  

b. Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai cu aprobarea Rectorului Universităţii 

Româno – Americane din București, în baza documentelor legale prezentate de candidaţi, din 

care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile menţionate. 

c. În situații excepționale, cu aprobarea Consiliului de Administrație, Rectorul poate decide 

exonerarea de la plata taxei de înscriere și pentru alte categorii de candidați. 

Art. 41 

Până la emiterea deciziei de înmatriculare în anul I de studii, candidaţilor declaraţi admişi nu li se 

pot elibera adeverinţe care să certifice calitatea de student/masterand. 

 

Art. 42 

Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor, a 

prevederilor prezentului regulament. 

Art. 43 

Pe parcursul studiilor universitare, studenții/masteranzii trebuie să cunoască şi să respecte Carta 

Universitară, documentele normative interne subsecvente acesteia, regulamentele care le 

reglementează activitatea, regulamentele, metodologiile şi procedurile aprobate de Senatul 

Universităţii, în condiţiile legii. 

Art. 44 

La data aprobării prezentului regulament de către Senatul universitar, se abrogă toate 

reglementările interne anterioare privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

programele de studii universitare de masterat. 

Art. 45 

Decanii, Secretarul şef al Universităţii Româno – Americane şi secretarii şefi de facultate vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentului regulament, fiind responsabili de punerea în aplicare a acestuia. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Româno - 

Americane din București din data de 17 decembrie 2015, completat cu prevederi legale 

ulterioare aprobate în Ședința Senatului din data de 12 februarie 2016. 

 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI 

Prof.univ.dr. Radu DESPA 

 


