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CADRUL LEGAL 

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență  

și de master pentru anul universitar 2016-2017 al Facultății de Științe Economice este elaborat: 

 în  conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare 

pentru anul universitar 2016-2017,  de la nivelul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, și 

 folosind ca documente de referință: Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 

3.107/27.01.2016, privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 și Ordinul ministrului educației 

naționale și cercetării științifice nr. 3755 din 17.05.2016 pentru modificarea metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licență, de master și de doctorat pentru 

anul universitar 2016-2017, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 3107/2016, 

 în conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 și 277 din 

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Legii nr. 

288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, și 

ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și 

postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului 

nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele 

școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au 

obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare, 

al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare 

de doctorat și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale 

și pentru modificarea unor acte normative și al Ordinului Ministrului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr. 3.107/27.01.2016. 

 

Consiliul Facultății de Științe Economice a adoptat, în ședința din data de 23.03.2016, următorul 

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii în  ciclurile de  studii  universitare de licență și de 

master  pentru anul universitar 2016-2017. 

 

Articolul 1  
Personalul secretariatului, instruit din timp pe baza acestui regulament și a altor documente cadru 

elaborate de M.E.N.C.Ș, informează public declanșarea procedurilor de înscriere la concurs. 

Diseminarea informațiilor se va face prin intermediul internetului și mijloacelor locale de informare: 

afișare în apropierea sediilor secretariatelor, în locuri vizibile, a recomandărilor în legătură cu 

concursul de admitere, broșuri de admitere, ghidul studentului, pliante, flyere, anunțuri.  
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Articolul 2  
Secretariatul Facultății de Științe Economice are obligația să ofere candidaților informații scrise 

(afișare, broșuri, internet etc.), precum și lămuriri suplimentare verbale, după caz, din care să rezulte: 

a) modul în care se completează cererea tip de înscriere; 

b) documentele pe care candidații trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la susținerea probelor 

pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive pentru domeniile unde se organizează astfel 

de probe. 

 

 

Capitolul I. ORGANIZAREA  ADMITERII 

 

Articolul 3 

(1) Potrivit prevederilor legale în vigoare, Facultatea de Științe Economice organizează concurs 

de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii universitare de licență și de master. Formațiile de 

lucru, pe programe de studii, trebuie să țină cont de calitatea procesului didactic și de rentabilitatea 

economică. Concursul de admitere se organizează pe baza Regulamentului universității de organizare și 

desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare și la cursurile de specializare pentru anul 

universitar 2016-2017, precum și a prezentului regulament, în baza autonomiei universitare, cu 

respectarea prevederilor legislației în vigoare. 

2) Concursul de admitere constă în probă scrisă pentru testarea cunoștințelor și a capacităților 

cognitive. De asemenea, pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la 

bacalaureat sau licență, după caz, conform regulamentului propriu al facultății. 

(3) Conform legii, regulamentul propriu de admitere conține inclusiv cifrele de școlarizare, în 

conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare (în măsura în care acestea au fost transmise de MENCȘ).  

 

Articolul 4 

(1) Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență, 

la programele de studii acreditate în cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, în conformitate cu legislația în vigoare. 

(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii 

acreditate în cadrul în cadrul Facultății de Științe Economice,  Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Articolul 5 

(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învățământ ale studiilor universitare, 

menționate la art. 4, se poate organiza în trei sesiuni (conform calendarului admiterii), înainte de 

începerea anului universitar. 

(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs se stabilesc de către 

Facultatea de Științe Economice și se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afișare la 

sediul Facultății de Științe Economice și prin publicare pe pagina web proprie.  

 

Articolul 6 

Admiterea la studii universitare se susține în limba română. 
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I. Calendarul admiterii la ciclul de studii universitare de licență: 
 

Prima sesiune: 

 perioada de înscriere: 18 - 30 iulie 2016; 

 afișarea rezultatelor: 01 august 2016; 

 contestații, afișarea rezultatelor după contestații: 02 august 2016; 

 confirmarea locului: 02 - 04 august 2016; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2016; 

A doua sesiune: 

 perioada de înscriere: 05 - 14 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2016; 

 contestații, afișarea rezultatelor după contestații: 15 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 15 - 16 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 19 septembrie 2016. 

A treia sesiune: 

 perioada de înscriere: 19 - 24 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor: 26 septembrie 2016; 

 contestații, afișarea rezultatelor după contestații: 27 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 27 - 28 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2016. 
 

 

II. CALENDARUL ADMITERII  LA  CICLUL  DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: 

 

Prima sesiune: 

 perioada de înscriere: 18 - 28 iulie 2016; 

 test de cunoștințe în domeniu: 29 iulie 2016; 

 afișarea rezultatelor: 30 iulie 2016; 

 contestații: 01 august 2016; 

 afișarea rezultatelor după contestații: 02 august 2016; 

 confirmarea locului: 02 - 04 august 2016; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2016. 

A doua sesiune: 

 perioada de înscriere: 05 - 13 septembrie 2016; 

 test de cunoștințe în domeniu: 14 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor: 14 septembrie 2016; 

 contestații: 15 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor după contestații: 15 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 15 - 16 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 16 septembrie 2016. 

 

A treia sesiune: 

 perioada de înscriere: 19 - 22 septembrie 2016; 

 test de cunoștințe în domeniu: 23 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor: 24 septembrie 2016; 
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 contestații: 26 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor după contestații: 27 septembrie 2016; 

 confirmarea locului: 27 - 28 septembrie 2016; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2016. 
 

 

Capitolul II.   CANDIDAȚII  LA  ADMITERE 

 

 

Articolul 7 

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida absolvenții de liceu cu 

diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum și cetățeni români și cetățeni ai 

statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai 

Confederației Elvețiene, conform unei liste și metodologii aprobate prin OMENCȘ.  Absolvenții 

studiilor efectuate în străinătate, care nu se regăsesc în categoriile prevăzute anterior, pot participa la 

admiterea în ciclul de studii universitare de licență, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în 

conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul MENCȘ. 

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida absolvenții de liceu cu 

diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă, precum şi absolvenții studiilor efectuate în străinătate 

şi recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice, ca fiind studii/ diplome de bacalaureat, în conformitate cu Ordinul MENCŞ nr. 

3755 din 11.05.2016. 

(2)  La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenții cu diplomă de 

licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învățământului 

nr. 84/1995, 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 și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor 

organizate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul MENCȘ, ca fiind 

studii universitare de licență.   

 

Articolul 8 

(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 

concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate 

beneficia de finanțare de la bugetul de stat (numite în continuare locuri de la buget) pentru un singur 

program de licență și pentru un singur program de master. Candidatul declarat la mai multe programe 

de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la buget prin depunerea 

diplomei/adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/adeverinței a ciclului de studii universitare anterior 

absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de 

depunere stabilit de aceasta din urmă. 

(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de 

către studenți. 

 

Articolul 9 
Condițiile de organizare și desfășurare a admiterii la fiecare program de studii sunt stabilite de 

către Consiliul Facultății de Științe Economice, respectând reglementările legale și ale ARACIS în ceea 

ce privește numărul minim și maxim de studenți admiși. Detaliile privind criteriile de admitere și de 
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departajare a candidaților cu medie egală cu media ultimului loc sunt prezentate în Anexa 1. La toate 

programele de studii,  proba de admitere constă în completarea  unui eseu motivațional, datat și semnat, 

privind alegerea programului de studii, care va fi evaluat prin calificativul Admis/ Respins.  

 

Articolul 10 

Comisia de admitere pe facultate este stabilită și aprobată de către Consiliul Facultății și validată 

de către Senatul Universității.  

În componența acesteia intră decanul, prodecanii, directorii de departament, secretarul comisiei și 

alte cadre didactice propuse de departamente.  

Comisia de admitere la nivel de facultate are ca președinte decanul sau un prodecan, iar ca 

membri prodecanii și directorii de departamente. Secretarul comisiei la nivel de facultate poate fi un 

cadru didactic titular. 

 

Articolul 11 

Decanul numește un secretar al comisiei de admitere pe facultate din rândul personalului didactic 

titular. O persoană nu poate îndeplini funcția de secretar al comisiei de admitere doi ani consecutiv. 

Rectorul validează secretarul comisiei de admitere pe facultate desemnat de Consiliul Facultății  

din rândul personalului didactic titular. O persoană nu poate îndeplini funcția de secretar al comisiei 

de admitere doi ani consecutivi. 

 

Articolul 12 
Din momentul constituirii sale, comisia de admitere pe facultate preia toate sarcinile privind 

pregătirea, organizarea, îndrumarea și controlul concursului de admitere, coordonarea activității 

personalului didactic și secretariatului antrenat în desfășurarea concursului, precum și afișarea 

rezultatelor, pentru toate sesiunile de concurs aprobate. Comisia de admitere are întreaga răspundere 

pentru buna organizare și desfășurare a concursului, pentru respectarea legalității și desfășurării 

probelor de concurs și afișării rezultatelor. 

 

Articolul 13 

Pentru domeniile la care concursul de admitere se desfășoară în trei sesiuni, se stabilesc distinct, 

înaintea fiecărei etape și în funcție de caracterul probelor respective, listele cadrelor didactice, care vor 

participa la examinarea candidaților. Pentru prima etapă, listele se stabilesc cu cel mult 24 ore înaintea 

începerii probei. Pentru etapa a II-a și respectiv a III-a, listele se stabilesc după încheierea probelor din 

etapa anterioară și afișarea rezultatelor.  

 

Articolul 14 

Repartizarea sarcinilor către cadrele didactice și personalul complementar, pe acțiuni concrete, 

intră în atribuțiile decanului,  în calitate de președinte al comisiei de admitere pe facultate.  

 

Articolul 15 

(1) Președintele și secretarul comisiei de admitere de la nivel de facultate vor asigura instruirea 

personalului antrenat în desfășurarea concursului de admitere, care va fi convocat, în acest scop, în 

preziua concursului sau etapei respective, subliniind, pentru fiecare, obligația de a respecta cu strictețe 

toate normele privind organizarea și desfășurarea concursului, de a asigura, prin atribuțiile personale, 

securitatea concursului. 
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(2) Personalul implicat în desfășurarea concursului de admitere, care se abate de la respectarea 

acestor norme sau care, prin activitatea sa, afectează buna organizare și desfășurare a concursului, este 

susceptibil sancționării disciplinare, conform legislației în vigoare. În cazul în care se confirmă astfel de 

abateri, rectorul dispune încetarea imediată a atribuțiilor în legătură cu concursul de admitere, a 

persoanelor în cauză și înlocuirea lor. 

 

 

Capitolul  III. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

Articolul 16 

Facultatea de Științe Economice va aduce la cunoștința candidaților condițiile și documentele 

necesare pentru înscriere, prin afișare la sediul facultății și pe pagina web proprie.  

 

Articolul 17 

(1) Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare 

anului universitar 2015-2016 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licență sau adeverința 

eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în 

anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. 

(2) Prin excepție de la alin. (1) pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în 

sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-2016, în baza acordului scris al acestora, Universitatea se 

poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea 

preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu 

este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ. Dacă se alege această variantă, 

Universitatea va trebui să notifice Direcția generală învățământ universitar din cadrul MENCȘ. 

(3) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația să 

depună în original, până la data stabilită prin prezentul regulament, diploma/adeverința de 

bacalaureat/licență la secretariatul facultății. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au 

promovat examenul de bacalaureat/ licență în sesiunea 2015-2016. 

(4) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență sau a adeverinței, în original, din vina exclusivă 

a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezentul regulament, duce la pierderea locului finanțat 

de la buget. 

(5) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Facultatea de Științe Economice va colecta datele 

cuprinse în anexa nr. 1, a O.M.C.T.S. nr. 3.313/2012.  

 

Articolul 18 

Facultatea are obligația să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la 

depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților respinși sau ale celor 

care renunță la locul obținut prin admitere.  

 

Articolul 19 

(1) Facultatea va percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de 

înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de Senatul Universitar. 

Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale Universității și a Facultății. Taxele de înscriere la concurs 

sunt prezentate în Anexa nr. 2. 

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de 

înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în 
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cămine. Această scutire care se acordă candidaților care până la data de 01 octombrie 2016 nu împlinesc 

vârsta de 26 de ani. 

(3) Categoriile de candidați care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licență: 

a) Orfanii de ambii părinți și candidații de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un părinte - 50%.  

b) Candidații care au cel puțin unul dintre părinți salariat în învățământ – 100%. 

c) Candidații care la data înscrierii sunt salariați în învățământ – 100% (numai pentru ciclul I, studii 

universitare de licență, și primul dosar depus la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău); 

d) Candidații eroi ai Revoluției – 100%. 

e) Candidații ai căror părinți au fost eroi-martiri ai Revoluției – 100%. 

Copiii personalului didactic sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în 

învățământul superior, o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare. 

(4) Reducerea taxei, pentru situațiile prezentate la punctele a și e, se acordă candidaților care până 

la data de 1 octombrie 2016 nu împlinesc vârsta de 26 de ani, numai pentru primul dosar de concurs 

depus la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Reducerea de taxă pentru situația punctului b se 

acordă candidaților care până la data de 1 octombrie 2016, nu împlinesc vârsta de 26 de ani și numai 

pentru dosarul conținând diploma de bacalaureat în original depus la Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău (numai pentru primul domeniu din țară la care se înscrie la concursul de admitere). Nu se 

acordă scutiri pentru a II-a facultate. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează. 

 

Articolul 20 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o cerere de înscriere în care vor menționa, 

sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv, inclusiv opțiunea (acolo unde este 

cazul) pentru una din formele de învățământ din facultate. Candidații trebuie să aleagă mai multe 

opțiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii care au îndeplinit numărul minim de 

înmatriculați. 

 

Articolul 21  

La cererea de înscriere la studii universitare de licență, se anexează următoarele acte: 

1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoțită de foaia matricolă cu mediile 

obținute pe parcursul anilor de studii, în original și copie legalizată (absolvenții promoțiilor care au 

înscrise pe verso diplomei mediile anilor, nu vor depune și foaia matricolă). Candidaților declarați 

admiși și înmatriculați ca studenți, care doresc să plece din universitate, nu li se eliberează copiile 

actelor de studii legalizate. Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului 

de păstrare în arhiva Universității. 

2. Absolvenții de liceu din promoția 2016, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru 

sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința tip, din care să 

rezulte: că au absolvit liceul, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, 

termenul de valabilitate și că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. 

3. certificatul de naștere și de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;     

4. adeverință medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale școlare, de medicul de 

întreprindere sau de medicul de familie, cu mențiunea „nu este în evidență cu afecțiuni 

neuropsihice”. 

5. 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x 4cm) pe hârtie fotografică normală. 

6. adeverința de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă 
cu aceasta – în  cazul studenților care se înscriu la concurs pentru a  urma un al doilea domeniu. 
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Adeverința de student trebuie să menționeze că diploma de bacalaureat în original se află la 

facultate și care este statutul financiar al studentului la acea facultate. 

7. actele doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinților; adeverință de la casa 

de copii; copia legalizată a certificatului de deces al părintelui erou - martir al revoluției sau, după 

caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situația în care însuși candidatul a 

fost rănit în lupta pentru victoria revoluției din decembrie 1989; adeverință din care să rezulte că 

părintele/părinții lucrează în învățământ) necesare candidaților care solicită reducerea taxelor 

de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceștia îndeplinesc condițiile de a 

beneficia de scutirea respectivă. 

8. fotocopie după distincții în baza cărora se solicită admiterea fără susținerea probelor de concurs 

(Art. 7, al. 3 – OM 3.313/2012 și Art. 32 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a urma 

cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de școlarizare. Fotocopia va fi 

autentificată după original, de către secretariatul facultății. 

9. fotocopie după  cartea de identitate/ buletinul de identitate – pagina cu codul numeric 

personal (cetățenii Republicii Moldova vor depune copia integrală a buletinului de identitate 

moldovenesc, a pașaportului și, dacă doresc să concureze pe locurile finanțate de la buget, o 

declarație notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare la învățământul cu 

frecvență, în România, finanțate de la buget, cu excepția absolvenților promoției 2016). 

10. chitanța pentru taxa de admitere, achitată la casieria universității. 

11. un dosar plic.       

 

Articolul 22  

La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studii universitare de master, se anexează 

următoarele acte: 

1. diploma de licență (inclusiv anexa/ anexele) în original și copie legalizată. Pentru absolvenții 

din promoțiile 2015 și 2016 este valabilă și Adeverința tip originală, din care să rezulte media la 

examenul de licență și media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii. 

2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, fără foaia matricolă cu mediile 

obținute pe parcursul anilor de studii, în original și copie legalizată. Candidaților declarați admiși și 

înmatriculați ca studenți, care doresc să plece din universitate, nu li se eliberează copiile actelor de 

studii legalizate. Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de păstrare 

în arhiva Universității. 

3. certificat de naștere și certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată; 

4. adeverință medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de 

familie, cu mențiunea „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice”.. 

5. copie xerox a cărții de identitate românească/ buletinul de identitate românesc – pagina cu 

codul numeric personal (cetățenii Republicii Moldova vor depune copia integrală a buletinului de 

identitate moldovenesc, a pașaportului și, dacă doresc să concureze pe locurile subvenționate, o 

declarație notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare de masterat în 

România, finanțate de la bugetul de stat, cu excepția absolvenților promoției 2016). 

6. 5 (cinci) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4cm). Fotografiile trebuie să fie pe 

hârtie fotografică normală. 

7. adeverință din care să rezulte că părintele/părinții lucrează în învățământ (dacă este cazul).  

8. chitanța pentru taxa de admitere, achitată la casieria universității. 

9. un dosar plic. 
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Articolul 23 

Notificare privind admiterea candidaților rromi (potrivit Adresei MECTS nr. 45895/14 iunie 

2012). 
a. Dosarul de concurs al candidaților rromi trebuie să cuprindă, pe lângă actele solicitate de 

facultate, o recomandare, eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de 

domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia 

rromă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. 

b. O cerere de intenție pentru ocuparea unui loc finanțat de la buget. Cererea de intenție se depune la 

Registratura Universității, se vizează de către secretarul-șef și completează dosarul de admitere care 

se va depune la facultatea la care candidatul solicită admiterea. În cerere candidatul menționează 

opțiunea de înscriere (chiar dacă domeniul solicitat nu are repartizat loc de la buget, pentru o 

eventuală redistribuire). 

c. Locurile finanțate de la buget repartizate candidaților rromi le asigură acestora admiterea pe criterii 

minimale (media 5.00) și scutirea de taxe de școlarizare pe durata studiilor. 

 

Articolul 24 

Pentru respectarea reglementărilor în vigoare privind regulamentul actelor de studii în România, 

toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din 

certificatele de naștere. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de 

legitimare pe baza actului de identitate (carte de identitate, pașaport), se impune ca, la numele din 

certificatul de naștere, să fie înscris, în paranteză, și numele din certificatul de căsătorie sau numele de 

înfiere sau cel prevăzut în hotărârile judecătorești de schimbare a numelui sau prenumelui, inițiala 

fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, cea a prenumelui mamei. 

  

Articolul 25 

Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere la două sau mai multe facultăți diferite 

și/sau la domenii/programe de studii diferite din cadrul aceleași facultăți, la domenii/programe de studii 

care nu sunt prinse în același pachet de opțiuni. În acest caz, în locul diplomei de bacalaureat va 

prezenta o copie legalizată a acesteia și copia legitimației de înscriere la concurs la prima facultate, 

autentificată după original de către secretariatul facultății la care se face înscrierea. În situația în care nu 

se eliberează legitimație de concurs la primul domeniu se va prezenta o adeverință de înscriere la 

concurs. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de concurs în parte. Reducerile de taxă se acordă în 

condițiile Art. 19.  

 

Capitolul  IV. REZULTATELE ADMITERII 

 

Articolul 26 

(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență și de master nu poate fi 

mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. 

(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor 

obținute la probele examenului de admitere. 

(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență și de master pot fi 

luate în considerare notele de la probele de bacalaureat și/sau media de la bacalaureat, notele și mediile 

obținute la examenul de la licență, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de 

studii. 
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(4) Mediile generale/Punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru 

stabilirea ordinii de clasificare numai la Facultatea de Științe Economice la care aceștia au candidat, în 

conformitate cu prezentul regulament de admitere. 

(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor 

finanțate de la buget, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu/program de 

studii. 

(6) Prezentul regulament de admitere prezintă în Anexa 1 criteriile de departajare a candidaților, 

inclusiv în cazul mediilor egale obținute la examenul de admitere, astfel încât să nu se depășească 

capacitatea de școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare. 

(7) Pentru fiecare student declarat admis și înmatriculat, Facultatea de Științe Economice va 

colecta datele cuprinse în anexa nr. 2 a Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului  nr. 3.313/2012. 

(8) Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin 

decizie a rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. După aprobarea înmatriculării, 

studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU), cu un număr unic valabil pentru întreaga 

perioadă de școlarizare la programul/programele de studii la care au fost admiși.  

 

Articolul 27 

Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența Facultății, conform regulamentului 

propriu de admitere. Decizia comisiei de contestații este definitivă. 

 

Articolul 28 

Candidații care au obținut media peste 5,00 și nu sunt admiși pe locurile finanțate de la buget, pot 

opta pentru studii în regim cu taxă. 

 

Articolul 29 

(1) Echipele de înscriere a candidaților (stabilite în Consiliul Facultății) primesc dosarele 

întocmite de către candidați, efectuează înscrierea și, după caz, pentru cei care susțin probe scrise, 

eliberează legitimațiile de concurs numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că sunt 

întrunite următoarele condiții cumulative: 

- candidații au dreptul de înscriere, conform actelor depuse, la domeniile/programele de studii 

la care doresc să concureze; 

- cererile tip de înscriere sunt completate corect; 

- candidații vor preciza, în ordine preferențială, după caz, domeniile/programele de studii și 

formele de învățământ la care doresc să concureze; 

(2)  În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la Alin. 1), dosarele sunt restituite candidaților. 

Dosarele care conțin acte sau însemnări interpretabile, în raport cu domeniile/programele de studii 

pentru care candidatul optează, sunt prezentate imediat unui membru al comisiei de admitere pe 

facultate sau, după caz, pe universitate, care decide pe loc asupra înscrierii și semnează. În acest scop, 

pe toată perioada desfășurării înscrierii, la secretariatul facultății se va asigura prezența permanentă a 

unui membru al comisiei de admitere pe facultate; 

(3) Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaților înscriși și confirmă, sub 

semnătură, legalitatea înscrierii. În cazul constatării unor nereguli, candidații respectivi sunt convocați 

de urgență la sediul comisiei de admitere pentru clarificarea situației și adoptarea unei hotărâri 

definitive; 
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(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultatea va colecta datele cuprinse în Anexa nr. 1 

din OM nr.3.313/2012.  

 

Articolul 30 

(1) După încheierea perioadei de înscriere, comisia de admitere la nivel de facultate întocmește 

listele nominale ale candidaților înscriși, în ordine alfabetică, afișându-le la loc vizibil, cu cel puțin 24 

ore înaintea începerii primei probe.. Aceste liste vor preciza: 

a. facultatea, domeniul, forma de învățământ la care sunt înscriși candidații, în ordinea 

preferințelor, unde este cazul; 

b. denumirea probei de concurs, zilele și orele de desfășurare, repartizarea pe serii și săli (loc  de 

desfășurare).  

(2) Orice sesizare a candidaților privind inexactitatea datelor din aceste tabele se verifică imediat, 

corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afișate, cel mai târziu cu trei ore înainte de începerea  

primei probe și cu aprobarea celor în drept.  

 

Articolul 31 

Pentru perioada organizării și desfășurării efective a concursului de admitere, începând cu 

înscrierea candidaților și terminând cu rezolvarea și afișarea contestațiilor, comisia de admitere pe 

facultate își stabilește un sediu, dotat corespunzător.  

 

Articolul 32 

Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții 

(premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de către MENCȘ 

beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la 

buget, la cursurile unui singur program de studii. Listele cu acești candidați sunt transmise de către 

MENCȘ (prin ordin de ministru). 

 

Articolul 33 

(1) Absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obținut, în perioada studiilor liceale și 

după anul absolvirii studiilor liceale (după anul absolvirii ultimului an de liceu) distincții la olimpiadele 

școlare și/sau la alte concursuri naționale ori internaționale, pot fi admiși la domeniile/programele de 

studii compatibile cu distincțiile obținute, fără susținerea probelor de concurs, numai pentru locurile cu 

taxă. 

(2) Obținerea unui loc finanțat de la buget în domeniile/programele de studii compatibile 

distincțiilor, cât și admiterea la orice alt domeniu/program de studiu (pe ambele categorii de locuri), este 

posibilă numai cu susținerea admiterii, în condițiile celorlalți candidați. 

 

Articolul 34 

Candidații admiși, fără susținerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru 

domeniul/programul de studii pentru care optează. 

 

Articolul 35 

Absolvenții cu diplomă de licență sau diplomă de absolvire, precum și studenții de la un alt 

domeniu/ program de studiu, cu finanțare de la buget, pot urma un alt domeniu/program de studii la 

ciclul de studii universitare de licență/ master, numai prin concurs de admitere și numai în regim cu 

taxă. 
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Articolul 36 

Candidații admiși în învățământul de licență/ master, care sunt studenți în instituțiile de 

învățământ superior de stat/ particulare acreditate sau autorizate, pot beneficia, la cerere, de sistemul de 

credite transferabile, pentru recunoașterea perioadelor de studii efectuate. Condițiile concrete de 

recunoaștere sunt detaliate în Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a 

studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de licență și în 

Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea 

”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de masterat. 

 

Articolul 37 

(1) Studenții cu taxă, care se înscriu la concursul de admitere pentru ocuparea unui loc finanțat de 

la buget la același domeniu, pot beneficia de recunoașterea studiilor absolvite și vor fi înscriși ca 

studenți numai în anul I de studiu.  

(2) Studenții, începând cu anul al II-lea, se pot înscrie la concursul de admitere pentru al doilea 

program de studii, corespunzător numărului de credite care vor fi promovate. Aceștia vor urma numai 

cursurile celui de-al doilea program de studii; creditele de la primul program de studii vor fi 

recunoscute prin creditele transferabile. 

 

Articolul 38 

(1) Absolvenții învățământului universitar de scurtă durată, cu diplomă, pot continua studiile în 

învățământul universitar cu frecvență (IF), în cadrul domeniului (profilului) studiat inițial sau apropiat, 

prin concurs de admitere, în aceleași condiții cu candidații pentru anul I de studiu, în limita locurilor 

disponibile. 

(2) Numărul de locuri disponibile pentru continuarea studiilor va fi stabilit de către Senatul 

universității, în funcție de capacitatea de școlarizare. 

(3) Candidații admiși vor fi înmatriculați ca studenți în anul universitar 2016-2017, în anul de 

studii corespunzător examenelor recunoscute și a numărului de diferențe stabilit, numai în regim cu 

taxă, în condițiile Regulamentului privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților 

din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de licență și a 

Regulamentului privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din Universitatea 

”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de masterat. 

  

 

Capitolul V.  STABILIREA ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI DE 

ADMITERE 
  

Articolul 39 

La toate programele de studii din cadrul facultății, proba de concurs constă în completarea unui 

eseu motivațional, pentru care rezultatul se va comunica pe loc candidaților. Candidații declarați 

respinși la eseul motivațional nu pot continua concursul de admitere. 

 

Articolul 40 

(1) După încheierea probelor de concurs se calculează, pentru fiecare candidat, media generală 

de admitere, conform prezentului regulament de admitere, pe domeniu/ program de studii în parte, care 
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se regăsește în Anexa 1. La înscriere, candidații vor găsi pe site-ul universității/facultății și afișat la 

sediul facultății, modul de calcul al mediei.  

(2) Probele la care candidatul a absentat se notează cu ABSENT. Candidatul este 

declarat „RESPINS” și nu mai poate susține probele următoare. 

(3) Nota minimă care se poate acorda candidatului care participă la o probă de concurs 

este 1.00 (unu); 

(4) Media minimă generală de admitere la studii universitare de licență/master nu poate fi mai 

mică decât 5 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu această notă. 

(5) Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru 

stabilirea ordinii de clasificare numai la nivelul Facultății de Științe Economice la care aceștia au 

candidat, în conformitate cu procedurile proprii de admitere. 

(6) Opțiunea făcută de candidat este prioritară față de medie, pentru un domeniu, în cazul 

admiterii pe mai multe domenii sau pentru un program de studii, în cazul admiterii pe un domeniu cu 

mai multe programe de studii. 

(7) Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați, în limita 

numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu/program de studii, conform criteriilor din 

Anexa 1. 

(8) În cazul existenței mai multor candidați care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat 

inițial, departajarea se face după criteriile din Anexa 1. 

 

Articolul 41 

(1) Candidații care își retrag dosarul/dosarele de concurs după încheierea înscrierilor, dar înainte 

de afișarea rezultatelor sunt considerați respinși, chiar și după susținerea probelor. Taxa de admitere nu 

se returnează, chiar dacă nu s-au prezentat la nici o probă. 

(2) În urma concursului de admitere se vor întocmi patru tipuri de liste: 

 Lista candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget; 

 Lista candidaților admiși pe locuri cu taxă; 

 Lista de așteptare a candidaților fără loc, care va cuprinde candidații care au obținut media 

minimă de admitere și pot opta la eliberarea unor locuri din listele anterioare; 

 Lista candidaților respinși. 

(3) Dacă un candidat renunță la calitatea de „admis”, dobândită prin concurs, locul rămas liber se 

ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor după cum urmează: 

a.  de către următorul candidat rămas în concurs (inclusiv din lista de așteptare) și care 

îndeplinește condițiile acelui loc, aplicând criteriile de departajare din Anexa 1; 

b.   prin redistribuire în cadrul facultății, în condițiile stabilite prin regulamentul propriu.  

c.  se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul următoarei sesiuni (pentru locuri rămase 

din sesiunea anterioară). 

d. locurile rămase libere prin renunțarea la calitatea de admis se ocupă în ordinea sesiunilor de 

admitere și în ordinea mediilor (inclusiv din lista de așteptare). Perioada maximă de 

redistribuire este perioada de înscriere ca student (primele  două săptămâni de la începutul 

anului universitar). 

 

Articolul 42 

Locurile finanțate de la buget, destinate cetățenilor Republicii Moldova rămase neocupate în 

sesiunea de vară, vor fi scoase la concurs, pentru aceeași categorie de candidați, în sesiunile de toamnă. 
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Dacă și după sesiunile din toamnă rămân locuri neocupate, acestea se raportează la MENCȘ și rămân 

neocupate.  

 

Articolul 43 

(1) Locurile finanțate de la bugetul de stat destinate cetățenilor români de etnie rromă se ocupă 

prin concurs la domeniile/programele de studii la care au fost repartizate. Locurile neocupate în prima 

sesiune, pot fi redistribuite, cu aprobarea Consiliului de administrație, în vederea ocupării de către 

candidații rromi admiși în regim cu taxă la programele de studii fără astfel de locuri, pe facultăți și pe 

Universitate. Locurile neocupate se scot la concurs în cea de-a doua sesiune de admitere. Locurile 

neocupate, în urma celei de-a doua sesiuni de admitere, se vor distribui candidaților rromi admiși în 

regim cu taxă și care au solicitat ocuparea unui loc cu finanțare de la buget; la fel se procedează și 

pentru a III-a sesiune. Dacă și după această redistribuire rămân locuri neocupate, acestea vor fi 

comunicate MENCȘ, în scopul redistribuirii lor altor instituții de învățământ superior, care vor organiza 

noi sesiuni de admitere, locurile fiind destinate tot candidaților rromi. În situația în care vor fi mai mulți 

candidați decât numărul de locuri, redistribuirea se va face pe sesiuni de admitere, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere, pe facultăți și apoi pe Universitate. 

(2) În situația unui număr mai mare de candidați rromi decât numărul de locuri alocate de la 

buget, eventualele redistribuiri ale candidaților de etnie rromă se vor efectua în aceleași condiții valabile 

pentru toți candidații români. 

 

Articolul 44 

Rezultatele obținute de candidați la probele de concurs și rezultatele finale ale concursului de 

admitere au, până la afișarea lor, în condițiile stabilite prin prezentul regulament, caracter secret, fiind 

interzisă cunoașterea lor, înainte de afișare, de alte persoane decât cele numite în comisiile de admitere.  

  

Articolul 45 

Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia centrală de 

admitere, se face prin afișare, specificându-se ora și data afișării; pe listele afișate se vor indica, în 

dreptul fiecărui candidat, mediile finale obținute la probele de concurs, media generală și 

domeniul/programul de studii la care a fost repartizat (pentru candidații declarați admiși), în funcție de 

opțiuni.  

  

Articolul 46 

(1) Candidații declarați admiși au obligația să confirme locul ocupat în urma concursului de 

admitere și să facă înscrierea pentru anul I de studii. În vederea înmatriculării, candidații admiși pe 

locurile finanțate de la buget au obligația să depună, până la data stabilită prin regulamentul de 

admitere, diploma de bacalaureat /adeverință pentru candidații care au promovat examenul de 

bacalaureat în sesiunea 2015-2016, în original, la secretariatul facultății. 

(2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în 

termenul stabilit prin regulamentul propriu de admitere, duce la pierderea locului finanțat de la buget. 

(3) Candidații admiși pe locurile cu taxă vor încheia, la confirmarea locului, un precontract de 

studii. În vederea rezervării locului obținut până la data înmatriculării, candidații admiși pe locurile cu 

taxă vor achita la casieria Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău o garanție în cuantum de 250 lei. 

Garanția respectivă va face parte din prima rată din taxa de studii pentru anul I. În cazul în care 

studentul trece la forma de învățământ fără taxă, garanția se restituie. În cazul în care candidatul admis 

pe locul cu taxă nu se prezintă până la termenul stabilit pentru a încheia contractul de studii, garanția nu 
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se restituie, aceasta acoperind prejudiciile provocate prin nefinanțarea locului rămas neocupat. Chitanța 

de plată a garanției se va prezenta la încheierea precontractului de studii, ca dovadă a rezervării locului 

ocupat prin concursul de admitere. 

(4) Candidații declarați admiși sunt înmatriculați ca studenți în anul universitar 2016-2017, în 

baza rezultatelor concursului de admitere, a diplomei de bacalaureat în original, a fișei de înscriere la 

studii și în baza contractului de studii, prin decizia rectorului universității. Înmatricularea se face după 

terminarea perioadei de înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul anului universitar).  

(5) Locurile rămase libere în prima sesiune vor fi scoase la concurs în a doua sesiune. Locurile 

rămase libere în a doua sesiune vor fi scoase la concurs în a treia sesiune. 

(6) Locurile bugetate rămase libere în urma celor trei sesiuni de admitere, la programele de studii 

de licență care nu îndeplinesc condițiile minime de funcționare în anul universitar 2016-2017, se vor 

redistribui la celelalte programe de studii de licență, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute de 

candidații admiși pe locurile cu taxă în prima sesiune de admitere, după care cu cei din a doua sesiune 

de admitere și a treia sesiune de admitere. Nu se va depăși capacitatea de școlarizare aprobată pentru 

fiecare program de studii. 

 

 

Capitolul VI. DEPUNEREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR 
 

Articolul 47 

(1) Contestațiile se depun în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul facultății 

organizatoare. Comisia de admitere pe facultate soluționează contestațiile și supune aprobării comisiei 

centrale de admitere modul de soluționare. 

(2) Perioada de rezolvare a contestațiilor este de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de 

depunere a acestora. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare. 

(3) Decizia comisiei de contestații este definitivă. 

(4) După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatele concursului de 

admitere se consideră definitive și nu mai pot fi modificate. 

  

Articolul 48 

După terminarea operațiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe 

listele candidaților declarați admiși nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc. 

  

Articolul 49 

Dosarele candidaților respinși și ale celor care renunță la școlarizare se restituie la cerere, pe baza 

actelor de identitate și semnătură, potrivit calendarului stabilit de facultate, numai titularilor sau 

împuterniciților acestora. Împuternicirea notarială se păstrează cu caracter permanent. Facultatea are 

obligația să restituie în cel mult 48 ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor 

taxe, dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere, după 

afișarea rezultatelor finale. Eliberarea dosarelor se va face conform procedurii facultății. Dovada 

ridicării dosarelor de concurs (sau a actelor de studii și de stare civilă depuse în original) se arhivează 

conform procedurilor Universității. 

 

OBSERVAȚII 

Prezentul regulament va fi făcută public, după aprobare, pe site-ul universității/facultății, în 

formele specifice comunicării prin world wide web. 
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ANEXE  la Regulamentul de admitere pentru anul 2016 
 

                     Anexa nr. 1 A 

 Criteriile de admitere și de departajare a candidaților cu medie egală, cu media ultimului loc  

- studii de licență- 
 

Domeniile de admitere: 

Învățământ universitar de licență – 3 ani 

Domeniul de 

licență 1) 

Programul de 

studii 

universitare 

de licență 1) 

Acreditare/ 

Autorizare 

provizorie 

(A/AP)1) 

Forma 

de 

învăță-

mânt1) 

Capacitatea 

de școlarizare 
(numărul maxim 

de studenți care 

pot fi școlarizați)1) 

Cifra de școlarizare pentru 

studii finanțate de la bugetul 

de stat 

Cifre de 

școlarizare 

pentru 

studii cu 

taxă 

Cifra totală 

de 

școlarizare 
2) 3) 4) 5) 6) 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+8+10+12 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea 
afacerilor 

A IF 100 15 0 0 0 8 - 77 100 

Contabilitate 
Contabilitate și 
informatică de 

gestiune   

A IF 200 18 1 0 0 4 - 178 200 

Contabilitate 
Contabilitate și 
informatică de 

gestiune  

A IFR 100 0 0 0 0 0 - 100 100 

Marketing Marketing  A IF 100 18 0 1 1 4 - 77 100 

Marketing Marketing  A ID 60 0 0 0 0 0 - 60 60 

 Total   560 51 1 1 1 16 - 492 560 

IF – învățământ cu frecvență, IFR - învățământ cu frecvență redusă, ID – învățământ la distanță. 

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare, al structurii instituțiilor de 

învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al 

locațiilor geografice de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, 

forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul 

universitar 2016-2017. 

2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației naționale privind repartizarea cifrei de 

școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2016-2017 (ordin). 

3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin. 

4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România, alocată 

conform anexei nr. 2 la ordin. 

5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România, 

alocată conform anexei nr. 2 la ordin. 

6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin. 

7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin. 

 

 

Condiții de admitere: 

Admiterea se face pe bază de concurs. 

Probă de concurs: completarea eseului motivațional, notat cu Admis/ Respins. 

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 

 100 % Media de la bacalaureat; 
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Criteriile de departajare, la medii egale, vor ține cont de notele obținute la examenul de 

bacalaureat, astfel: 

1. Nota obținută la disciplina economie E(d); 

2. Nota obținută la disciplina matematică E(c); 

3. Nota obținută la disciplina limba și literatura română E(a). 

 

Condiții minimale de funcționare a unui program de studii: 
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 de locuri la un program de 

studii, programul respectiv nu va funcționa în anul universitar 2016-2017. Candidații admiși sub aceste 

cifre și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii/domeniu de licență, la 

propunerea departamentului care coordonează domeniul respectiv, cu aprobarea Consiliului Facultății 

de Științe Economice și a Consiliului de administrație. Locurile bugetate rămase libere de la programele 

de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2016-2017, se vor redistribui la celelalte programe de 

studii din cadrul facultății și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși 

inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii. 
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Anexa 2 A 
  

CUANTUMUL TAXELOR DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 

Facultatea Taxa de admitere 

Facultatea de Științe Economice 150 lei 

 

 

 

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU PENTRU ANUL I 

(studii universitare de licență) 

 

Facultatea Taxa de studiu anul I * 

Facultatea de Științe Economice 
IF 2.400 lei/an 

ID, IFR 2.200 lei/an 

* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale 
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Anexa nr. 1 B  

  

Criteriile de admitere și de departajare a candidaților cu medie egală, cu media ultimului loc 

- studii universitare de master – toate programele sunt acreditate 

 

Precizări generale:  

1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani  

2. Forma de învățământ: învățământ cu frecvență 

 

Domeniile de admitere: 

Domeniul de 

master 1) 

Programul de 

studii universitare 

de masterat 1) 

Acreditare/ 

Autorizare 

provizorie 

(A/AP)1) 

Forma de 

învățământ1) 

Capacitatea de 

școlarizare1)  
(număr 

maxim de studenți 

care 

pot fi școlarizați) 

Cifra de școlarizare pentru studii 

finanțate de la bugetul de stat 
Cifre de 

școlarizare 

pentru 

studii cu 

taxă 

Cifra 

totală de 

școlarizare 2) 3) 4) 5) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=5+7+9 

Administrarea 

afacerilor 

Managementul și 

administrarea 

afacerilor mici și 
mijlocii 

A IF 50 2 0 0 0 48 50 

Contabilitate 

Contabilitate, audit 

și informatică de 

gestiune 

A IF 50 15 1 4 1 31 50 

Marketing 

Marketing și 

comunicare în 

afaceri 

A IF 50 15 0 6 2 29 50 

TOTAL    150 32 1 10 3 108 150 

IF – învățământ cu frecvență. 

 

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare, al structurii instituțiilor de 

învățământ superior, al domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor 

geografice de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de 

învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 

2016-2017. 

2) Cifra totală de școlarizare, alocată pentru candidații români. 

3) Cifra pentru candidații de etnie romă, din cifra totală; 

4) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni. 

5) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni. 
 

 

Condiții de înscriere:  

Se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (ciclul I, 3 

ani), absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 

ani), precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de 

specialitate ca fiind cel puțin studii universitare de licență.  

 

Condiții de admitere: 

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoștințe de specialitate). Participarea la testul de 

cunoștințe de specialitate este obligatorie. În sala de examen nu este permis accesul cu telefoane mobile 

sau alte echipamente IT. Se acceptă utilizarea microcalculatoarelor de birou. 

Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este stabilită, astfel: 

 Media de la licență = 50 %; 

 Nota de la testul grilă de cunoștințe de specialitate = 50 %. 
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Criteriile de departajare la medii egale 

1. Nota obținută la testul grilă; 

2. Nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul 

examenului de licență; 

3. Media anilor de studii. 

 

Condiții minimale de funcționare a unui program de studii: 
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 locuri la un program de 

studii (locurile bugetate plus diferența de locuri cu taxă până la total 20 locuri), programul respectiv nu 

va funcționa în anul universitar 2016-2017. Candidații admiși sub această cifră și locurile rămase libere 

vor fi transferate la un alt program de studii de master, la propunerea departamentului care coordonează 

programul și aprobarea Consiliului Facultății de Științe Economice și a Consiliului de administrație. 

Locurile bugetate rămase libere, de la programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 

2016-2017, se vor redistribui la celelalte programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, 

de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii.  
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Anexa 2 B 
 

CUANTUMUL TAXELOR DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 

Facultatea Taxa de admitere 

Facultatea de Științe Economice 150 lei 

. 

 

 

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU PENTRU ANUL I 

(studii universitare de master) 

 

Facultatea Taxa de studiu anul I 

Facultatea de Științe Economice 2.600 lei/an 

 

 


