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CADRUL LEGAL
Prezentul regulament este elaborat în baza următoarelor cerințe legale:
 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3313/2012 privind
cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013;
 Hotărârea Guvernului nr. 49/1999 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere
şi Echivalare a Diplomelor;
 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor,
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, cu modificările ulterioare;
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare - art. 147
alin. (1);
 Hotărârea Guvernului nr. 44/03.02.2016 privind organizarea şi funcţionarea MENCȘ;
 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3.223/2012 pentru aprobarea
Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate;
 ORDIN nr. 3755 din 11 mai 2016 pentru modificarea Metodologiei cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
pentru anul universitar 2016-2017, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice nr. 3.107/2016
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Perioadele de studii efectuate în baza unor acorduri cu instituţii de învăţământ superior
acreditate din străinătate sau a unor programe internaţionale, cu excepţia perioadelor de studii ori de
plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS +, se recunosc de către Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, în conformitate cu prevederile respectivelor acorduri sau programe de
mobilităţi.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău transmite Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,
denumit în continuare CNRED, spre avizare, proiectele de acorduri inter-instituţionale,
internaţionale menţionate la alin. (1). CNRED avizează proiectul de acord în urma verificării
următoarelor elemente:
 statutul instituţiei de învăţământ superior parteneră din străinătate;
 tipul actului emis la finalizarea programului de studii care face obiectul acordului,
respectiv recunoaşterea acestuia ca făcând parte din categoria actelor de studii din sistemul
de educaţie al statului care a acreditat instituţia parteneră.
CAPITOLUL II - Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilităţi
nereglementate
Art. 2. (1) Prezentul regulament se aplică, prin intermediul Centrului de Resurse de Informare şi
Documentare, în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
(2) Centrul de Resurse de Informare şi Documentare, denumit în continuare CRID, se
constituie la nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
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(3) CRID este format din șefii comisiilor de recunoaștere și echivalare a studiilor de la
nivelul fiecărei facultăți și secretarul șef al Universității.
Art. 3. (1) În procesul de recunoaştere a perioadelor de studii, CRID are următoarele atribuţii:
a) stabileşte documentele suplimentare care pot fi solicitate faţă de cele prevăzute la Art. 4;
b) evaluează dosarele de recunoaştere a perioadelor de studii sau le înaintează spre evaluare
cadrelor didactice de specialitate, după caz;
c) poate propune, spre aprobare conducerii universităţii, o comisie formată din cadre
didactice cu expertiză în specializări diferite faţă de cele deţinute de membrii CRID, având
următoarele atribuţii:
 evaluează dosarele de recunoaştere;
 comunică rezultatul evaluării;
 recomandă, în urma evaluării, înmatricularea solicitantului în anul universitar
corespunzător sau nu recunoaşte studiile efectuate anterior;
d) comunică secretarului-şef rezultatul evaluării.
(2) Secretarul-şef are următoarele atribuţii:
a) comunică solicitantului rezultatul evaluării efectuate de CRID sau de comisiile de
specialitate;
b) înaintează, spre aprobare, rectorului universităţii decizia de înmatriculare a solicitantului
în anul universitar corespunzător;
c) completează şi actualizează baza de date cu studenţii care au beneficiat de recunoaşterea
perioadelor de studii.
Art. 4. Dosarul de recunoaştere conţine următoarele acte:
1. cererea de înscriere - formular tipizat care este disponibil pe pagina web a Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău;
2. copia legalizată a diplomei de bacalaureat obţinută în România sau, după caz, atestatul,
emis de direcţia de specialitate din cadrul MENCȘ, de recunoaştere a diplomei de acces în
învăţământul superior obţinută în străinătate/ scrisoarea de acceptare la studii;
3. copia legalizată a diplomei de licenţă sau master obţinute în România sau, după caz,
atestatul, emis de direcţia de specialitate din cadrul MENCȘ, de recunoaştere a diplomei de
acces la Studii doctorale obţinute în străinătate/ scrisoarea de acceptare la studii;
4. documentul, apostilat sau supralegalizat, după caz, care atestă situaţia şcolară pentru anii
de studii absolviţi, care să conţină disciplinele, notele, numărul de credite/ numărul de
puncte şi numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină, emis de instituţia de învăţământ
superior de la care provine solicitantul, şi traducerea legalizată în limba română;
5. fișele disciplinelor pentru disciplinele studiate în instituţia de învăţământ superior de la
care provine solicitantul, după caz, şi traducerea legalizată în limba română;
6. certificatul de competenţă lingvistică pentru limba de predare şi de examinare;
7. copia legalizată a certificatului de naştere şi a actului de identitate sau a paşaportului şi,
după caz, traducerea legalizată în limba română;
8. copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de
studii nu coincide cu cel din actul de identitate, şi, după caz, traducerea legalizată;
9. declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca
urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al
universităţii de provenienţă.
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Art. 5. (1) Dosarul de recunoaştere a perioadei de studii se depune de către solicitant la secretarulşef al universităţii.
(2) Secretarul-şef al universităţii verifică dosarul. Acesta trebuie să conțină toate
documentele prevăzute la Art.4.
(3) În cazul în care dosarul prezentat este incomplet, secretarul-şef comunică solicitantului,
de urgenţă, electronic, actul/ actele care nu a/au fost depus/depuse.
Art. 6. (1) Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere este de 10 zile lucrătoare de la data
depunerii dosarului complet, în conformitate cu metodologia de admitere la studii adoptată la
nivelul universităţii. Acest termen se poate prelungi în cazurile în care este necesară verificarea
autenticităţii documentelor şcolare şi a statutului universităţii emitente, solicitantul fiind informat în
scris cu privire la motivele nesoluţionării în termenul legal.
(2) Contestaţiile la deciziile de recunoaştere pot fi depuse la secretarul-şef al universităţii în
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confirmării, prin poştă, a primirii deciziei de
recunoaştere.
(3) Secretarul-şef convoacă, în termen de două zile lucrătoare, comisia de contestaţii,
formată din 3 cadre didactice de specialitate, desemnate conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c),
altele decât cadrele didactice care au evaluat iniţial dosarul, având calificări şi competenţe
profesionale în domeniul fundamental de ştiinţe căruia i se circumscrie specializarea/ programul de
studii ce face obiectul recunoaşterii.
(4) Contestaţia se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data convocării comisiei
de contestaţii.
Art. 7. Evaluarea de către CRID sau de către comisiile de specialitate, după caz, a documentelor
şcolare şi a actelor de studii, în vederea recunoaşterii, se realizează prin parcurgerea următoarelor
etape:
1. verificarea statutului programului de studii şi al instituţiei de învăţământ superior care a
emis documentele şcolare şi actele de studii supuse recunoaşterii, precum şi a nivelului
programului de studii urmat în cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior. În cazul
în care instituţia de învăţământ superior emitentă nu este recunoscută/ acreditată în statul de
origine, actele de studii depuse de solicitant nu se recunosc;
2. transmiterea către CNRED, în format electronic, pentru verificare, a documentelor
şcolare depuse în dosar, în cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii
emiterii acestora;
3. analizarea următoarelor elemente:
a) numărul de credite de studiu transferabile şi acumulabile - ECTS sau punctele obţinute în
cadrul studiilor efectuate la instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul;
b) rezultatele obţinute pe parcursul şcolarităţii efectuate anterior, evidenţiate prin diferite
sisteme de evaluare/ notare. În acest scop se va efectua conversia mediilor obţinute cu
ajutorul grilei de conversie, prevăzută în Anexa 1;
c) curriculum-ul parcurs în cadrul instituţiei de învăţământ superior de la care provine
solicitantul;
d) rezultatele examenelor şi referatelor ştiinţifice susţinute în cadrul studiilor doctorale
efectuate în străinătate;
e) lista articolelor şi lucrărilor publicate în cadrul studiilor doctorale efectuate în străinătate.
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Art. 8. (1) În urma evaluării menţionate la art. 7, membrii CRID sau ai comisiilor de specialitate,
după caz, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) recunoaşterea automată, în cazul în care nu se constată diferenţe substanţiale în ceea ce
priveşte elementele menţionate mai sus. Solicitantului i se poate echivala numărul minim de
credite de studiu necesar înmatriculării în anul universitar în curs, prevăzut în Regulamentul
activităţii didactice a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;
b) susţinerea de măsuri compensatorii, respectiv examenele de diferenţă, în cazul în care se
constată diferenţe substanţiale, care trebuie susţinute în vederea înscrierii solicitantului în
anul de studiu corespunzător, conform Regulamentul activităţii didactice a Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău.
(2) Diferenţele substanţiale menţionate la alin. (1) lit. b) constau în:
a) numărul insuficient de credite/ puncte de studiu transferabile necesare înmatriculării în
anul de studiu corespunzător pe care l-ar fi urmat şi la instituţia de învăţământ superior de
provenienţă;
b) numărul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul instituţiei
de învăţământ superior de la care provine, raportat la numărul celor din planul de învăţământ
al instituţiei la care solicită înscrierea;
c) nepromovarea examenelor necesare, după caz, pentru continuarea studiilor doctorale;
d) numărul insuficient de referate sau rezultate ştiinţifice, articole, lucrări publicate în cadrul
studiilor doctorale efectuate în străinătate.
(3) De la data comunicării, prin poştă şi poşta electronică, a deciziei de susţinere a
examenelor de diferenţă, solicitantul trebuie să declare în scris, în termen de două zile lucrătoare,
acordul său cu privire la susţinerea examenelor de diferenţă sau înmatricularea în an inferior.
(4) Atât examenele susţinute la instituţia de învăţământ superior de provenienţă şi
recunoscute, cât şi examenele susţinute ca măsuri compensatorii sunt consemnate într-un procesverbal.
(5) Susţinerea examenelor de diferenţă, ca măsuri compensatorii, se realizează în
conformitate cu dispoziţiile din Regulamentul activităţii didactice a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, privind perioada de susţinere a examenelor, respectiv a restanţelor,
reexaminărilor şi achitarea taxei corespunzătoare, stabilite la nivelul Senatului Universităţii.
Art. 9. Perioadele de studii efectuate anterior mobilităţii externe, în cadrul unor programe de studii
din România, neacreditate sau neautorizate să funcţioneze provizoriu, sunt recunoscute, după
susţinerea examenelor de selecţie, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Art. 10. Suplimentul la diploma de licenţă şi la diploma de master se completează, în urma
recunoaşterii perioadei de studii efectuate în străinătate, la secţiunea 5 - „Informaţii suplimentare”,
cu următoarele date: anii de studii echivalaţi, instituţia de învăţământ superior de provenienţă,
menţiunea privind susţinerea examenelor de diferenţă sau a examenelor de selecţie, după caz,
precum şi documentul eliberat de către MENCȘ pentru aprobarea continuării studiilor.
CAPITOLUL III - Recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul
mobilităţilor ERASMUS +
Art. 11. Pentru evaluarea şi echivalarea studiilor universitare efectuate de proprii studenţi în cadrul
unor mobilităţi, în alte instituţii din ţară sau străinătate, este utilizat, în general, sistemul european
de credite transferabile, ECTS, sau alt sistem de credite locale transferabile.
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Art. 12. (1) Perioada de studiu sau de plasament ERASMUS +, precum și numărul total de credite
transferabile acumulate de către student pe perioada stagiului, sunt recunoscute automat și in
integrum de către conducerea facultății la care studentul este înmatriculat;
(2) Echivalarea pentru perioadele de studiu sau de plasament ERASMUS +, în urma
recunoaşterii calificativelor/ notelor obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului,
menţionate la al. 1, se face prin luarea în calcul a competenţelor dobândite, conform fișelor
disciplinelor, şi (nu a denumirilor disciplinelor), pe baza unei corespondenţe între sistemele de
notare din cele două ţări. În Anexa 1 sunt prezentate exemple de sisteme de notare naționale și
echivalentul lor în grila de notare ECTS. Anexa 1 are caracter orientativ.
Art. 13. Pentru echivalarea şi recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate de către studenţii
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în cadrul Programului ERASMUS +, studenţii trebuie
să prezinte, la întoarcerea din străinătate, traducerea autorizată în limba română a documentului
final, document care atestă rezultatele obținute la universitatea/ instituția gazdă (foaie matricolă,
secțiunea After the mobility din Acordul de studii/ plasament, alte tipuri de evaluare academică,
etc.)
Art. 14. Pentru recunoaşterea valabilităţii stagiului de mobilitate de studii, este recomandat ca
studenţii să acumuleze 20-30 de credite în cazul deplasărilor cu durată de un semestru sau 40-60 de
credite în cazul deplasărilor cu durată de un an. Numărul de credite acumulate poate fi mai mic în
cazul mobilităților derulate pentru elaborarea lucrării de licență/ master.
Art. 15. (1) Creditele obţinute în străinătate trebuie să fie aferente unor discipline pe care studentul
ar urma să le studieze la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul universitar în care este
înscris şi în care efectuează deplasarea. Se admite recunoaşterea unor credite în avans.
(2) Responsabilitatea stabilirii cursurilor studiate în perioada de mobilitate, astfel încât ele să
aibă corespondent în planul de învățământ de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău,
revine cadrului didactic coordonator de mobilitate. Orice modificare a programului de studii, propus
inițial, se face doar cu acordul cadrului didactic coordonator de mobilitate.
Art. 16. Activitatea de pregătire a lucrării de licenţă/ disertaţie este creditată şi recunoscută doar
dacă ea a fost cuprinsă, iniţial, în contractul de mobilitate al studentului.
Art. 17. Pentru recunoaşterea şi creditarea activităţii de pregătire a lucrării de licenţă/ disertaţie din
cadrul mobilităților de studii, în cazul în care universitatea gazdă nu poate elibera o foaie matricolă
pentru această activitate, studenţii vor prezenta o evaluare finală, redactată de către profesorul
coordonator de la universitatea/ instituția gazdă, care include titlul lucrării, nota și aprecierea
activităţii desfăşurate de către student.
Art. 18. Facultatea poate acorda un număr de credite pentru perioada de plasament, luând în
considerare numărul de credite alocat în cadrul planului de învăţământ pentru activitatea de
practică.
Notă: Acordarea de credite pentru mobilitățile de plasament nu este obligatorie.
Art. 19. Recuperarea materiilor care nu au fost studiate în străinătate trebuie planificată astfel încât
să se încadreze în structura anului universitar și în orarele programelor de studii.
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Art. 20. Procedura de echivalare a rezultatelor obținute în cadrul mobilității este următoarea:
(1) În baza Acordului de studii/ formare aferent mobilităţii ERASMUS + și a foii matricole/
secțiunii After the mobility/ evaluării finale, prevăzute la Art. 13, responsabilul de acord bilateral
completează Fişa de recunoaştere şi de echivalare a mobilităților de studii/ plasament ERASMUS +
(F 338.09).
(2) Recunoașterea și echivalarea se face de către o comisie alcătuită din: prodecanul
responsabil cu programele de studii, directorul de departament de care aparține programul de studii
al studentului și coordonatorul ERASMUS + de la nivel de facultate, pe baza fișei de la punctul (1).
Art. 21. Drepturile câştigate ca student la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, respectiv
subvenţia de studiu, bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelenţă, alte drepturi sau
facilităţi, nu se pot retrage pe perioada stagiului ERASMUS + sau din cauza participării la
Programul ERASMUS +.
Art. 22. (1) Echivalarea pentru perioadele de studiu sau de plasament ERASMUS + nu prejudiciază
statutul financiar al studentului în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul
universitar ulterior celui în care studentul a participat la stagiul ERASMUS +.
(2) Studentul ERASMUS + are dreptul să susţină în anul universitar următor eventualele
examene nepromovate ca urmare a participării la Programul ERASMUS +.
(3) Media pentru disciplinele la care studentul ERASMUS + a susținut examene la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este cea care se ia în calcul la stabilirea oricărui
clasament cu implicații financiare pentru student, în anul universitar în care a fost efectuată
mobilitatea sau în cel imediat următor.
Art. 23. Calculul burselor pentru studenții care au participat la mobilități ERASMUS + se va face
în modul următor:
(1) Pentru studenții care au beneficiat de mobilitate în semestrul I și au fost bursieri în
semestrul respectiv, bursa se păstrează în mod automat și în semestrul al doilea, dacă
acestuia i-a fost recunoscută valabilitatea stagiului de mobilitate conform articolului 14.
(2) Poziția în clasamentul pentru acordarea burselor, în anul universitar următor celui în care
a avut loc mobilitatea, pentru toți studenții care au beneficiat de mobilități, și cărora le-a fost
recunoscută valabilitatea stagiului de mobilitate conform articolului 14, se calculează după
formula:
60  N
Nx 
n
unde:
Nx reprezintă numărul de puncte cu care intră în clasament;
N este numărul de puncte acumulate pentru disciplinele promovate în Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, în anul anterior;
n este numărul de credite acumulate pentru disciplinele promovate în Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, în anul anterior.
Media pentru acordarea bursei se calculează doar pentru disciplinele promovate în
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul anterior.
Art. 24. (1) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/ formare aferent
mobilităţii ERASMUS +, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de stagiu
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ERASMUS + se susţin la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în timpul sesiunilor de
examene aprobate la nivelul universităţii.
(2) Senatul poate aproba organizarea de sesiuni speciale de examene în cazul în care
studenţii se află în situaţia de a nu putea participa la sesiunile de examene aprobate la nivelul
universităţii, ca urmare a participării la stagiul ERASMUS +. Solicitarea organizării se face de către
Consiliile Facultăților, cu avizul Consiliului de Administrație.
Art. 25. Suplimentul la diploma de licenţă şi la diploma de master se completează, în urma
recunoaşterii perioadei de studii sau de plasament efectuate în străinătate, la secţiunea 5- „Informaţii
suplimentare”, cu următoarele date: perioada de mobilitate, universitatea/ instituția gazdă, tipul de
mobilitate (studii sau plasament) şi disciplinele studiate, pentru toate disciplinele care nu pot fi
echivalate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art. 26. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului din data de 17.06.2016.
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ANEXA 1
GRILA DE ECHIVALARE A NOTELOR
România
Scala ECTS
Austria
Bulgaria

1-4
FX, F
Fail
5
2

Belgia
Cehia
Cipru

7, 8, 9
10
5
0.00 – 49.99

Croaţia
Danemarca
Confederaţia
Elveţiană
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Irlanda

1
-3; 00
< 3,5

Islanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Macedonia
Malta

Fail
< = 17
1-4
0 -50%
1-9
1-5
0.00 – 34.00

5
18, 19
4 – 4,99
10
-

20-22
5
51-60%
11
6
35.00-44.00

Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
Slovacia
Slovenia
Spania

0 - 39%
<2
1-4
< 3,00
1-9
5
1-5.9
<5

40 - 49%
2
5
3,00
10
6
5,0-5,49

50 - 54%
6
3,01 - 3,49
11, 12
4
6.1-6.9
5,5-6,49

55 - 59%
3
13
7-7.5
6,5-7,49

60 - 64%
4
7
3,50 - 3,99
14, 15
3
7.6-7.9
7,5-8,49

65 - 69%
5
8
4,00 - 4,49
16, 17
2
8-8.9
8,5-9,49

9, 10
29, 30, 30+
9-10
91-100%
17-20
9-10
70.00100.00
70-100%
6
9, 10
4,50 - 5,00
18, 19, 20
1
9-10
9,5-10

Suedia
Ungaria

U
1,00-1,99

-

2,00-2,50

-

G
2,51-3,50

3,51-4,50

VG, MVG
4,51-5,00

Turcia

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
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0 -50%
<1
< 10
5
2, 3, 4
< 25%

5
E
Sufficient
-

6
D
Satisfactory
4
3

7
C
Good
-

8
C
Good
3
4

9
B
Very Good
2
5

10
A
Excellent
1
6

2
02
3,5-3,99

11
4
50.00 –
59.99
4
4,0-4,49

12
60.00 –
69.99
4,5-4,99

13, 14
3
70.00 –
79.99
3
7
5,0-5,49

15, 16, 17
18, 19, 20
2
1
80.00 – 89.99 90.00 –
100.00
4
5
10
12
5,5
5,51-6,0

1
10-10,49
4
25% - 39%

51-60%
2
10,5-10,99
3,99 – 3,50
5
40% - 44%

61-70%
11,0-11,49
3,49 – 3, 00
6
45% - 54%

71-80%
3
11,5-12,49
2,99 – 2,50
7
55% - 69%

81-90%
4
12,5-14,49
2,49 – 1,51
8
70% - 84%

91-100%
5
14,5-20,0
1,50 - 1
9-10
85% -100%

6
23-24
6
61-70%
12
45.00-54.00

7
25-26
7
71-80%
13-14
7

8
27, 28
8
81-90%
15-16
8
55.00-69.00

