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CADRUL LEGAL 
 

 Legea Educației Naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul MECTŞ nr. 3163/01.02.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă;  

 Regulamentele proprii în vigoare 

 

CAPITOLUL I 

PRINCIPII GENERALE 
 

Art.1. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează 

actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe 

din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, 

aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare. 

 

Art.2. În cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se pot organiza, conform legislaţiei în 

vigoare, programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, în domenii 

pentru care Universitatea are acreditate cel puțin programe de studii universitare de licență, în regim 

cu taxă sau cu finanțare din alte surse.  

  

Art.3. Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se înfiinţează și 

se gestionează la nivelul departamentului. Formaţiunile de studiu se stabilesc în funcţie de 

specificul domeniului, competențele şi disponibilitatea cadrelor didactice şi eficienţa economică a 

organizării acestor programe. 

 

Art.4. Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se pot organiza 

numai în limbile și la formele de învățământ în care sunt organizate programe de studii universitare 

de licență acreditate în domeniul științific respectiv. 

 

CAPITOLUL II 

PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Art.5. Planurile de învățământ pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă se elaborează la nivel de departament, de către directorii de programe,  se 

aprobă de către Consiliul facultății, Consiliul de administrație și Senatul universitar și se avizează 

de către Ministerul Educației Naționale.  

 

Art.6. Planul de învățământ pentru programul postuniversitar, va fi realizat după modelul din 

anexa 1, a acestui regulament, adaptat pentru numărul de semestre propus. 

 

Art.7. Dacă programul postuniversitar are peste 100 de ore trebuie obligatoriu, să se specifice în 

planul de învățământ, creditele de studiu  transferabile.  În acest caz un semestru va avea 30 de 

credite transferabile. 
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Art.8. Codurile disciplinelor vor avea in față literele PU și vor fi de forma PUCFNPSNR unde: CF 

este codul facultății, NP este număr program, S este semestrul, iar NR numărul disciplinei din acel 

semestru. 

 

Art.9. Programele analitice sunt elaborate de titularii de discipline. Cadrele didactice titulare de 

disciplină, la aceste forme de studii, trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor. Planurile de învăţământ 

şi programele analitice pot fi concepute şi în structură modulară în funcţie de specificul 

specializării. 

 

CAPITOLUL III 

ADMITEREA 
 

Art.10. La programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se pot înscrie 

absolvenţii care au finalizat cu diplomă cel puțin studiile universitare de licență sau echivalente, 

indiferent de profil sau specializare. 

 

Art.11. Programele postuniversitare efectuate în alte domenii decât domeniul studiilor de licenţă, 

asigură obţinerea de competenţe complementare. Admiterea la aceste programe postuniversitare se 

face la cerere, pe bază de dosar. Actele necesare pentru înscriere şi alte detalii/precizări vor fi 

menţionate în „Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă, de master şi de  doctorat şi la cursurile de specializare pentru anul 

universitar .....”, elaborat anual de către Universitate.  

 

CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Art.12. De organizarea și desfășurarea procesului de învățământ se ocupă directorul de program.  

 

Art.13. Directorul de program este cadrul didactic care a întocmit sau a colaborat la întocmirea 

dosarului programului respectiv, a susţinut programul spre aprobare în Consiliul Facultăţii şi în 

Senatul Universitar. Funcţia de director de program este valabilă pe durata în care programul 

respectiv funcţionează, respectiv există cursanţi cu taxă care urmează cursurile programului 

respectiv.  

 

Art.14. Directorul de program va elabora orarul și va stabili datele de susținere a examenelor. De 

preferință orele la aceste programe postuniversitare se vor ține în week-end, pentru a da 

posibilitatea angajaților să participe la aceste cursuri.  

 

Art.15. Activităţile pentru coordonarea programelor postuniversitare vor fi normate pe durata 

funcţionării acestora, prin acordarea unui număr de maximum 10 ore/lună (conform devizului de 

venituri și cheltuieli). 

 

Art.16. Directorul de program va urmări: 

a) programarea, organizarea, desfăşurarea şi perfecţionarea procesului de învăţământ; 

b) elaborarea devizului de venituri și cheltuieli, după modelul din anexa 2; 

c) implicarea în prospectarea cererilor sociale şi economice de calificări postuniversitare şi 

de actualizare a programelor de studii existente în funcţie de aceste cereri; 



 

REGULAMENT 
Cod document  

R-05-02 

Regulamentul de organizare și funcționare a 

programelor postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională  

Pag./Total pag. 3/ 5 

Data 27.03.2018 

Ediţie/Revizie 3/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 003.07/Ed.2                        Document de uz intern 

d) dezvoltarea unor  mecanisme de control intern al calităţii; 

e) întocmirea planurilor de învăţământ în corelaţie cu profilul specializării şi în acord cu 

strategiile şi standardele naţionale ale dezvoltării învăţământului superior; 

f) elaborarea programelor analitice în concordanţă cu disciplina şi profilul specializării; 

g) elaborarea şi editarea de cursuri postuniversitare de către titularii disciplinelor; 

h) existenţa materialelor bibliografice recomandate pentru specializarea respectivă; 

i) modul de dotare al laboratoarelor pentru desfăşurarea activităţilor practice; 

j) graficul desfăşurării activităţilor didactice de curs, seminar şi lucrări practice; 

k) activitatea cadrelor didactice pentru dezvoltarea specializării respective. 

 

Art.17. Programul săptămânal al pregătirii didactice este indicat să fie de aproximativ 14 ore (curs, 

seminar sau lucrări practice). Un procent apreciabil (de până la 50%) din totalul orelor săptămânale 

trebuie să fie reprezentate de orele de seminarii, laboratoare, proiecte, cercetări de laborator sau 

teren. 

 

Art.18. Activitatea din cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă se normează separat şi nu intră sub incidenţa art. 288 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Orele predate la aceste programe, vor fi plătite 

pe baza unui tarif orar, calculat de către directorul de program, în urma elaborării unui deviz de 

venituri și cheltuieli, formular F 611.18/Ed.1. 

 

Art.19. Numărul de ore pe care un cadru didactic le poate desfăşura în programele postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesională continuă este propus prin planul de învățământ și aprobat de 

Senatul universitar. La acest număr de ore didactice, se pot adăuga orele aferente activităților de 

coordonare a programului.  

 

CAPITOLUL V 

FINALIZAREA STUDIILOR 
 

Art.20. (1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează 

cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul 

programului.  

(2) Examenul de certificare a competenţelor trebuie să verifice capacitatea de a aplica practic 

competenţele dobândite în programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.  

(3) Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru programele postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesională continuă, avizate a se desfășura în cadrul instituției, poate fi susținut 

numai de absolvenții proprii și numai la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

Art.21. Tematicele şi bibliografiile pentru  examenele de certificare a competenţelor profesionale sunt 

propuse de directorii de programe. 

 

Art.22. (1) Comisiile pentru finalizarea studiilor (examen de certificare a competenţelor profesionale) 

vor reuni cadre didactice de predare de la disciplinele implicate strict în formarea viitorului 

specialist.  

(2) Comisiile vor fi formate din preşedinte, minim 2 membri şi un secretar, pe baza propunerilor 

directorului de program şi a directorului de departament, cu avizul Consiliului facultății şi aprobate 

de Consiliul de administrație și Senatul universității. 
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Art.23. Absolvenţilor care promovează examenul de certificare a competenţelor li se eliberează de 

către universitate un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului. 

 

Art.24. (1) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv 

care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate 

(dacă este cazul), calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza dezvoltării 

programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de 

programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. 

 (2) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă 

prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se gestionează potrivit 

reglementărilor referitoare la actele de studii. 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.25. Ediția 3, revizia 0 a fost aprobată în ședinţa Senatului universitar din data de 28.03.2018. 
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APROBAT 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

   Anexa 1 – Model plan de învățământ 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” din BACĂU 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-545753 

www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro  

 

Facultatea de ...... 

 

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

Domeniul (domeniul de licență corespunzător acreditat) 

Denumire program: 

Calificarea  universitară din RNCIS / standardul ocupațional din COR: 

Durata studiilor: ... semestre ( sau ore) 

Forma de învățământ: zi 

 

Plan de învăţământ 

Începând cu anul universitar 201X-201(X+1) 

     

Nr. 

crt. 
Denumirea disciplinei / Cod disciplină 

Semestrul I Semestrul II Semestrul III 
F.V. 

Număr 

credite C AP C AP C AP 

1.  CURS (PU011101) 2 2     E 6 

2.   2 1     E 6 

3.   2 1     E 6 

4.   2 2     E 6 

5.         C 6 

6.         E 6 

7.         E 6 

8.         E 6 

9.         C 6 

10.       1 1 C 6 

11.       2 1 E 6 

12.       2 1 E 6 

13.       1 1 E 6 

14.       2 1 E 6 

15.       - 1 C 6 

 Total 8 6 8 6 8 6   

 Total general 14 14 14  90 

 

Competențele vizate: 

1. (se iau în considerare numai competențele stabilite de ACPART /CNFPA) 

2.  

3. ….. 

 

Rector  Decan   Director de department  Director de program 

 

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro

