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Art. 1. Prezenta metodologie este în concordanță cu: reglementările Legii Educației Naționale
nr. 1/2011 (completată și modificată), cu Ordinele M.E.C.T.S., Carta Universității „Vasile Alecsandri”
din Bacău și regulamentele Universității.
Art. 2. Pentru anul universitar 2012-2013 locurile bugetate alocate de M.E.N. pentru
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se vor repartiza la nivel de facultate, domeniu și program
de studii, astfel:
Art. 3. La învățământul universitar de licență repartizare locurilor bugetare pe facultăți se va
face după următoarea relație de calcul, folosind datele din anexa 1:
NL,Fi = CFi × NL,MECTS, 2012,

unde:
-

NL,Fi este numărul de locuri bugetare repartizat facultății i, i = 1…5;

-

NL,MECTS,2012 – numărul de locuri bugetare alocat de M.E.N. universității pentru învățământ
universitar de licență pentru anul universitar 2012-2013;

-

CFi – coeficient de repartizare pentru facultatea i,
CFi = NL,Fi,2011 ÷ NL,MECTS,2011,

unde:
-

NL,Fi,2011 este numărul de locuri bugetare repartizat facultății i (i = 1…5), pentru anul
universitar 2011-2012;

-

NL,MECTS,2012 – numărul de locuri bugetare alocat de M.E.N. universității pentru învățământ
universitar de licență pentru anul universitar 2011-2012.

Art. 4. Repartizarea locurilor pe domenii de studii universitare de licență, NL,Dj, se face în cadrul
fiecărei facultăți după următoarea relație de calcul, care ține seama de indicele de excelență, kj, al
fiecărui domeniu:
NL,Dj = 0,95(NL,DJ, 2011 ± D2012) + NEj,
unde: NL,Dj,2011 este numărul de locuri alocat domeniului în anul univ. 2011-2012, j – numărul de
domenii de studii din cadrul facultății i;
- D2012 – diferența aplicată datorită NL,MEN,2012. Creșterea sau scăderea se aplică proporțional
pentru fiecare domeniu;
-

NEj - numărul de locuri alocat după indicele de excelență al domeniului j. Indicele de
excelență are următoarele valori pentru clasa ierarhică a domeniului: kj,A = 3 pentru clasa A,
kj,B = 2 pentru clasa B, kj,C = 1 pentru clasa C, kj = 0 pentru clasele D și E.
-

NEj = kj × NL,E,D
NL,E,D = NE,F ÷ (kj,A ×ND,A + kj,B ×ND,B + kj,C ×ND,C) – număr de locuri de excelență
repartizat pentru un domeniu;
-
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ND,C – numărul de domenii de ierarhia C;
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NE,F = 0,05(NL,DJ, 2011 ± D2012) – rezerva de locuri pentru excelență.

Art. 5. Numărul de locuri alocat la un program de studii nu poate depăși capacitatea de
școlarizare propusă de A.R.A.C.I.S. și aprobată de M.E.N.
Art. 6. Suma locurilor repartizată facultăților nu poate depăși locurile alocate de M.E.N. pentru
studii universitare de licență.
Art. 7. În cadrul unei facultăți repartizarea locurilor după indicii de excelență trebuie să se
încadreze în totalul locurilor repartizat facultății respective.
Art. 8. Numărul de locuri pentru candidații de etnie rromă, care nu se ocupă în sesiunea de
admitere din toamna 2012, se vor ocupa cu candidații români declarați admiși pe locuri cu taxă în
sesiunea iulie 2012 în ordinea descrescătoare a mediilor în cadrul departamentelor, facultății,
universității.
Art. 9. Numărul de locuri neocupate de candidații din Republica Moldova se vor redistribui
după a doua sesiune de admitere (septembrie 2012), tot pentru candidații din Republica Moldova
admiși pe locuri cu taxă, în ordinea mediilor în cadrul departamentului, facultății, universității.
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