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CADRUL LEGAL 
 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 138, 

142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 şi art. 304 alin. (17); 

 Adresa MEN nr. 547/DGIU/07.12.2018;  

 Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării știinţifice nr. 6.102/15.12.2016, 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de 

doctorat pentru anul universitar 2017-2018; 

 Ordinul ministrului educației naționale nr. 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 

din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării știinţifice                                     

nr. 6.102/15.12.2016 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licenţă, de master şi de doctorat; 

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

completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 

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

modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art 76; 

 Hotărârea de Guvern nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au 

primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul 

preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de 

cercetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de masterat; 

 Hotărârea de Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău aplică prezentul regulament la toate 

programele de studii oferite, în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională şi cerinţele 

pieţei forţei de muncă şi îl face cunoscut tuturor părţilor interesate, cu cel puţin 6 luni înainte de 

susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul 

universităţii și paginile web ale facultăţilor. 

 

Art.2 (1) În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, UBc organizează 

concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării 

cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv sportive ale candidaţilor; 

 (2) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin secretariatele facultăţilor, oferă 

candidaţilor informaţii în legătură cu concursul de admitere. Diseminarea informaţiilor şi a 

recomandărilor, în legătură cu concursul de admitere, se face prin intermediul Internetului şi a 
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mijloacelor locale de informare: afişare la avizierele facultăţilor, în locuri vizibile, broşuri de 

admitere, ghidul studentului, pliante, flyere, anunţuri, precum şi prin lămuriri suplimentare verbale, 

după caz, privind: 

a) regulamentul de admitere aprobat; 

b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condiţiile şi procedura de 

recunoaştere a diplomelor obţinute în străinătate, modul în care se completează fișa tip de 

înscriere; 

d) perioadele sesiunilor de admitere; 

e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs; 

f) lista echipamentului necesar susţinerii probelor de aptitudini, pentru domeniile unde se 

organizează acestea; 

g) facilităţile sau condiţiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap); 

h) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii; 

i) alte informaţii utile candidaţilor. 

 (3) Consiliul de administrație al UBc are întreaga responsabilitate pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere.  

 

CAPITOLUL II 

 ORGANIZAREA ADMITERII 
 

Art.3 (1) Potrivit prevederilor legale în vigoare, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii. Formaţiile de lucru, pe 

programe de studii, ţin cont de calitatea procesului didactic şi de rentabilitatea economică. 

Concursul de admitere se organizează, în baza prezentului regulament, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

(2) Concursul de admitere poate consta şi în probă/probe scrisă/scrise sau/şi orală/orale 

pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. Pentru testarea capacităţilor sportive, 

concursul de admitere conţine obligatoriu şi o probă practică eliminatorie, susţinută anterior 

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

de la bacalaureat, licenţă sau disertaţie, după caz, conform precizărilor din regulamentele 

facultăților. 

(3) Cifrele de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (în măsura în care acestea au fost 

transmise de MEN), sunt incluse în regulamentele facultăților. Anexele prezentului regulament se 

completează ori de câte ori apar informații privind cifrele de școlarizare și programele de studii. 

 

Art.4 (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii, la 

specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

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

specializările/programele de studii acreditate în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de 

studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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(4) Pentru cursurile de conversie profesională şi pentru cursurile de specializare, cu durata 

mai mică de un an, admiterea se organizează la programele de studii aprobate de Senatul 

universitar. 

 

Art.5 Potrivit legii, studiile universitare se pot organiza la următoarele forme de învăţământ:  

a) ciclul I - studii universitare de licenţă - se pot organiza la forma de învăţământ cu 

frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sau învăţământ la distanţă (ID);  

b) ciclul II - studii universitare de master - se pot organiza la forma de învăţământ cu 

frecvenţă (IF);  

c) ciclul III - studii universitare de doctorat - se pot organiza la forma de învăţământ cu 

frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR). 

 

Art.6 (1) La forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără 

taxă) şi  locuri în regim cu taxă, la toate cele trei cicluri de studii;  

 (2) La formele de învăţământ la distanţă (ID) sunt alocate doar locuri în regim cu taxă; 

 (3) La formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sunt alocate doar locuri în regim cu 

taxă, cu excepţia ciclului III – studii universitare de doctorat, unde sunt alocate şi locuri finanţate de 

la buget (fără taxă). 

 

Art.7 (1) Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare şi toate formele de 

învăţământ, menţionate la Art. 4, 5, se poate organiza în două sesiuni, în condiţii identice, înainte de 

începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie (în perioada lunii iulie 2019  - 

sesiunea I; în perioada lunii septembrie 2019 - sesiunea a II-a). 

(2) Facultățile vor detalia, în regulamentele proprii, calendarul admiterii, în funcție de 

programele de studii coordonate. Regulamentele facultăților sunt anexe la prezentul regulament.  

Formele şi probele de concurs se stabilesc de către fiecare facultate şi Şcoala de Studii Doctorale şi 

se fac publice, conform prevederilor legale în vigoare, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea 

concursului de admitere, prin afişare la sediile UBc şi ale facultăţilor, precum şi prin publicare pe 

site-ul universităţii şi paginile web ale facultăţilor.  

 

Art.8 (1) Pentru programele de studii universitare în limba română, admiterea la studii se susţine 

în limba română. 

 (2) Cetăţenii străini pot fi înscrişi la studii universitare în limba română, după absolvirea 

anului pregătitor. Sunt exceptaţi de la această prevedere, cetăţenii care prezintă atestatul de limba 

română, acte de studii româneşti (diplome sau certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare care 

atestă cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din 

sistemul naţional din România.  

 

Art.9 (1) Pentru programele de studii universitare de licenţă, organizate într-o limbă străină, 

admiterea conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu 

admis/respins. 

(2) Pentru studiile universitare de master, organizate într-o limbă străină, admiterea conţine 

obligatoriu un test în limba străină de predare a programului de studii. 

(3) Probele practice pentru testarea capacităţilor sportive sunt eliminatorii şi se notează cu 

admis/respins. 

(4) Proba de aptitudini vocaţionale este eliminatorie şi se notează cu admis/respins. 
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Art.10 (1) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a admiterii se stabilesc de către Consiliile 

Facultăţilor, respectând reglementările legale şi ale ARACIS, în ceea ce priveşte numărul minim şi 

maxim de studenţi admişi. 

 (2) Detaliile privind criteriile de admitere şi de departajare a candidaţilor cu medie egală cu 

media ultimului loc sunt prezentate în regulementele facultăților (anexe la prezentul regulament).  

 (3) La programele de studii, care nu organizează probe de admitere, candidaţii completează 

un eseu motivaţional, privind alegerea programului de studii, datat şi semnat, evaluat prin 

calificativul admis/respins.  

 (4) Pentru domeniile/programele de studii, la care concursul de admitere se desfăşoară în 

două etape, se stabilesc distinct, înaintea fiecărei etape şi în funcţie de caracterul probelor 

respective, listele cadrelor didactice, care participă la examinarea candidaţilor. Pentru prima etapă, 

listele se stabilesc cu cel mult 24 ore înaintea începerii probei. Pentru etapa a II-a, listele se stabilesc 

după încheierea probelor din prima etapă şi afişarea rezultatelor. 

 

Art.11 Întreaga răspundere privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere revine 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Eventualele nereguli constatate trebuie aduse la 

cunoştinţa preşedintelui comisiei centrale de admitere, în mod operativ. 

 

Art.12 Comisia de admitere pe Universitate se stabileşte cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea 

concursului de admitere, prin decizia rectorului. În componenţa acesteia intră rectorul, prorectorii, 

directorul Şcolii de Studii Doctorale, directorul general administrativ, secretarul-şef pe Universitate, 

secretarul comisiei centrale. Secretarul comisiei centrale poate fi din rândul personalului didactic de 

predare sau din rândul personalului didactic auxiliar. 

 

Art.13 (1) Comisiile de admitere pe facultăţi sunt aprobate de către consiliile facultăţilor şi validate 

de către Senatul universitar. Comisia de admitere, la nivel de facultate, are ca preşedinte decanul 

sau un prodecan, iar ca membri prodecanii şi directorii de departamente. Secretarul comisiei, la 

nivel de facultate, poate fi un cadru didactic. 

 (2) Pentru perioada organizării şi desfăşurării efective a concursului de admitere, începând 

cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea şi afişarea contestaţiilor, comisia de admitere 

pe facultate îşi stabileşte un sediu, dotat corespunzător.  

 

Art.14 Rectorul numeşte un secretar al comisiei de admitere pe Universitate şi validează secretarii 

desemnaţi de către consiliile facultăţilor, din rândul personalului didactic. O persoană nu poate 

îndeplini funcţia de secretar al comisiei de admitere doi ani consecutivi. 

 

Art.15 (1) Din momentul constituirii sale, comisia de admitere pe Universitate preia toate sarcinile 

privind pregătirea, organizarea, îndrumarea şi controlul concursului de admitere, coordonarea 

activităţii personalului didactic şi a secretariatelor antrenate în desfăşurarea concursului, precum şi 

afişarea rezultatelor, pentru toate sesiunile de concurs aprobate. 

  (2) Comisia de admitere, condusă de către un preşedinte, are întreaga răspundere pentru 

buna organizare şi desfăşurare a concursului şi pentru respectarea legalităţii în desfăşurarea probelor 

de concurs şi afişarea rezultatelor.  

 

Art.16 Repartizarea sarcinilor către cadrele didactice şi personalul complementar, pe acţiuni 

concrete, intră în atribuţiile preşedinţilor comisiilor de admitere, la nivel de Universitate şi facultăţi.  
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Art.17 (1) Preşedinţii şi secretarii comisiilor de admitere vor asigura instruirea personalului antrenat 

în desfăşurarea concursului de admitere, care va fi convocat, în acest scop, în preziua concursului 

sau etapei respective, subliniind pentru fiecare obligaţia de a respecta cu stricteţe toate normele 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului, de a asigura, prin atribuţiile personale, securitatea 

concursului. 

(2) Personalul, implicat în desfăşurarea concursului de admitere, care se abate de la 

respectarea acestor norme sau care, prin activitatea sa, afectează buna organizare şi desfăşurare a 

concursului, este susceptibil sancţionării disciplinare, conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care 

se confirmă astfel de abateri, rectorul/decanul dispune încetarea imediată a atribuţiilor, în legătură 

cu concursul de admitere, a persoanelor în cauză şi înlocuirea lor. 

 

CAPITOLUL III 

 CONDIŢII DE ADMITERE 
 

Art.18.(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida numai absolvenţii de 

liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii 

liceului, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de direcţiile de 

specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, ca fiind studii/diplome de bacalaureat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida numai absolvenţii cu 

diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de 

licenţă, absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului 

nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă 

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

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

studiilor organizate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naţionale, ca fiind studii universitare de licenţă; 

 (3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida numai absolvenţii 

cu diplomă de master obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului 

de master, absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului 

de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de 

către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, ca fiind studii 

universitare de master.  

 

Art.19 (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de 

studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce 

priveşte taxele de şcolarizare. 

 (2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, 

cetăţenii  Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă 

lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 

(3) Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către 

direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor 
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la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs 

atestatul de recunoaştere a studiilor. 

 

Art.20 Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile 

de studii universitare, pe locurile cu finanțate de la bugetul de stat destinate acestora, conform 

prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi 

metodologiilor special elaborate pentru aceştia de către Ministerul Educaţiei Naţionale, iar pentru 

locurile cu taxă, în condițiile prezentului regulament. 

 

Art.21 (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 

concomitent, indiferent de ciclul de studii şi instituţiile de învăţământ care le oferă.  

 (2) Un candidat, declarat admis, poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat (numit în 

continuare loc de la buget) pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master 

şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

 (3) Candidatul, declarat admis la mai multe programe de studii universitare, optează pentru 

programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de 

recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere a 

diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la 

facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din 

urmă. 

(4) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă 

de către studenţi, respectiv studentul va fi în regim cu taxă. 

 

Art.22 UBc respectă egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este 

necesar, suport adiţional adaptat nevoilor acestora, sprijinând accesul acestora în Universitate.  

 

Art.23 (1) Candidații sunt admiși la domeniile/programele de studii compatibile cu distincțiile 

obținute, cu media 10, fără susținerea probelor de concurs de admitere, în situațiile de mai jos: 

a) candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut, în perioada studiilor liceale, 

distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, beneficiază de dreptul de a se înscrie, pe locuri finanţate de 

la buget, la cursurile unui singur program de studii. Listele cu aceşti candidaţi sunt transmise 

de către MEN (prin ordin de ministru); 

b) candidaţii, care au obţinut, în perioada studiilor liceale și până la data înscrierii la 

concursul de admitere, distincţii la concursuri sportive de nivel continental, mondial sau 

olimpic (locurile I, II, III), au dreptul de a se înscrie, pe locuri finanţate de la buget, la 

cursurile unui singur program de studii de licenţă, compatibile cu performanţele obţinute. De 

această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Confirmarea distincţiilor obţinute se face de către federaţiile sportive de specialitate şi se 

avizează de Ministerul Tineretului şi Sportului; 

c) absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut, în perioada studiilor 

liceale și până la data înscrierii la concursul de admitere, distincţii la olimpiadele şcolare 

şi/sau la alte concursuri naţionale ori internaţionale (locurile I, II, III, altele decât cele de la 

punctul b), pot fi admişi la domeniile/programele de studii compatibile cu distincţiile 

obţinute, numai pentru locurile cu taxă. Obţinerea unui loc finanţat de la buget, în 

domeniile/programele de studii compatibile cu distincţiile, cât şi admiterea la orice alt 
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domeniu/program de studii (pe ambele categorii de locuri), este posibilă numai cu susţinerea 

admiterii, în condiţiile celorlalţi candidaţi. 

(2) UBc acordă locuri bugetate absolvenților de licee situate în mediul rural. Locurile 

bugetate alocate, în condițiile legii, absolvenților de licee situate în mediul rural sunt ocupate în 

ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Admiterea are aceleași probe pentru toți candidații 

anului 2019. Dacă, în sesiunea a doua, locurile alocate absolvenților de licee din mediul rural nu se 

ocupă, acestea vor fi redistribuite celorlalți candidați în cadrul aceluiași program de 

studii/domeniu/facultate/universitate. Pentru medii egale pe ultimul loc se suplimentează locul 

respectiv de către Universitate. 

(3) Pentru absolvenții de liceu, care au avut activități deosebite organizate de Universitate 

(concursuri tehnice, literare, sportive, artistice etc.), Universitatea poate elimina taxele de admitere.   

 

Art.24 UBc poate acorda, potrivit legii, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, locuri 

fără taxă de şcolarizare, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat, proveniţi din centrele de 

plasament, în condiţiile stabilite de Senatul universitar.  

 

Art.25 (1) Candidaţii, care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în 

sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar 2018-2019, prezintă la înscriere diploma de 

bacalaureat/licenţă/master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se 

menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că 

nu a fost eliberată diploma.  

(2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru candidaţii, care au promovat examenele de 

bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului scris al acestora, 

instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al 

învăţământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute 

la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către 

instituţia de învăţământ. Dacă se alege această variantă, Universitatea trebuie să notifice Direcţia 

generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  

(3) În urma notificării, Universitatea încheie cu Ministerului Educaţiei Naţionale un protocol 

care cuprinde procedura tehnică de interconectare cu SIIIR. 

 

Art.26 (1) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au 

obligaţia să depună, în original, până la data stabilită în regulamentele facultăților, diploma/ 

atestatul de recunoaştere a diplomei/adeverinţa de bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul 

facultăţii. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de 

bacalaureat/licenţă/master în sesiunile anului şcolar/universitar 2018-2019.  

 (2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie/atestatului de recunoaştere a 

diplomei sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul 

stabilit prin regulamentul de admitere al UBc, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de 

stat. 

 (3) Cetăţenii menţionaţi la art. 18, 19, 20, declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de 

licenţă, master şi doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, 

respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de 

specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 
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 (4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău 

va colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului nr. 3313/ 2012. 

 

CAPITOLUL IV 

 DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU 

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

SECŢIUNEA 1 

Înscrierea candidaţilor 

 

Art.27 (1) Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile facultăţilor. 

 (2) Documentele necesare pentru înscriere sunt afişare la sediul facultăţilor şi pe pagina web 

a acestora.  

    
Art.28 (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/  
paşaportului. 

 (2) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o fișă de înscriere în care se 

menţionează, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Candidaţii 

trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii care au 

îndeplinit numărul minim de studenţi înmatriculaţi.  

 

Art.29 (1) La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, se 

prezintă următoarele acte, în original şi copie: 

a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din 

promoţia 2019, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat 

următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: 

liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de 

valabilitate; 

b) cartea de identitate/paşaportul;  
c) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul); 

d) adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul 

de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni 

neuropsihice”. Pentru candidaţii, care solicită înscrierea la concursul de admitere la 

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, domeniile de licenţă Educaţie fizică 

şi sport şi Kinetoterapie, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este 

în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice 

efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”; 

e) 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică 

normală; 

f) adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în original 

sau copie legalizată). În  cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al 

doilea domeniu, adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al 

studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte 

statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată; 
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g) actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; 

certificatul de deces al părintelui erou-martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului 

medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în 

lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că 

părintele/părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea 

taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc 

condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă; 

h) distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs 

(conform ordinelor de ministru şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea pentru a 

urma cursurile unui al doilea domeniu/program de studii, fără taxe de şcolarizare;  

i) cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune, 

atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești; 

j) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii; 

k) un dosar plic. 

 (2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a 

copiilor ataşate la dosarul de admitere. 

 (3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia 
tehnică unde s-a făcut înscrierea. 
 (4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte 
informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 
 

Art.30 (1) Echipele de înscriere a candidaţilor (stabilite în consiliul fiecărei facultăţi) primesc 

dosarele întocmite de către candidaţi, efectuează înscrierea şi, după caz, pentru cei care susţin probe 

practice/scrise, eliberează legitimaţiile de concurs, numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se 

constată că sunt întrunite următoarele condiţii cumulative: 

 candidaţii au dreptul de înscriere, conform actelor depuse, la domeniile/programele de 

studii la care doresc să concureze; 

 cererile tip de înscriere sunt completate corect; 

 candidaţii vor preciza în ordine preferenţială, după caz, domeniile/programele de studii şi 

formele de învăţământ la care doresc să concureze. 

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), dosarele sunt restituite 

candidaţilor. Dosarele, care conţin 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; acesta decide, pe loc, asupra 

înscrierii şi semnează. În acest scop, pe toată perioada desfăşurării înscrierii, la secretariatele 

facultăţilor se asigură prezenţa permanentă a unui membru al comisiei de admitere pe facultate. 

(3) Comisia de admitere pe facultate verifică, zilnic, dosarele candidaţilor înscrişi şi 

confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. În cazul constatării unor nereguli, candidaţii 

respectivi sunt convocaţi, de urgenţă, la sediul comisiei de admitere pentru clarificarea situaţiei şi 

adoptarea unei hotărâri definitive. 
  (4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultăţile vor colecta datele cuprinse în 
Anexa nr. 1 din OM nr. 3.313/2012. 

  

Art.31 (1) Facultăţile percep de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe 

de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de Senatul 

universitar. Aceste taxe se fac publice pe site-ul universităţii şi paginile web ale facultăţilor. 
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(2) Taxa de înscriere la concurs este diferenţiată pe facultăţi, în cuantumul stabilit de Senatul 

universitar  şi prezentat în regulementele facultăților. 
  (3) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau 
pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul 
superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Această scutire se acordă candidaţilor care, 
până la data de 01 octombrie 2019, nu împlinesc vârsta de 26 de ani. 

(4) Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii 

Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă sunt: 

a) orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un singur     

părinte - 50%;  

b) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%; 

c) candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%; 

d) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%. 

e) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%.  

(5) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a - d, se acordă candidaţilor care 

până la data de 1 octombrie 2019 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de 

înscriere nu se returnează. 

 (6) Candidaţii admişi fără susţinerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru 

domeniul/programul de studii pentru care optează.  

  (7) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare. 
 

Art.32 Notificare privind admiterea candidaţilor romi (potrivit Adresei MECTS nr. 45895/ 14 

iunie 2012). 
(1)  Dosarul de concurs al candidaţilor romi trebuie să cuprindă, pe lângă actele solicitate 

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

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

romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. 

(2)  O cerere de intenţie pentru ocuparea unui loc finanţat de la buget. Cererea de intenţie se 

depune la Registratura universităţii, se vizează de către secretarul şef şi completează dosarul de 

admitere care se depune la facultatea unde candidatul solicită admiterea. În cerere, candidatul 

menţionează opţiunea de înscriere (chiar dacă domeniul solicitat nu are repartizat loc de la buget), 

pentru o eventuală redistribuire. 

(3)  Locurile finanţate de la buget, repartizate candidaţilor romi le asigură acestora admiterea 

pe criterii minimale (media 5.00) şi scutirea de taxe de şcolarizare pe durata studiilor. 

 

Art.33 Pentru respectarea reglementărilor în vigoare privind regulamentul actelor de studii în 
România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de admitere cu 

numele din certificatele de naştere. În scopul evitării unor neînţelegeri, atunci când se efectuează 
legitimarea pe baza actului de identitate (carte de identitate, paşaport), se impune ca, la numele din 

certificatul de naştere, să fie înscris, în paranteză, şi numele din certificatul de căsătorie/numele de 

înfiere/numele prevăzut în hotărârile judecătoreşti de schimbare a numelui/prenumelui, iniţiala 
fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, cea a prenumelui mamei. 

 

Art.34 Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere, la ciclul de studii universitare de 

licenţă, la două sau mai multe facultăţi diferite şi/sau la domenii/programe de studii diferite din 

cadrul aceleiaşi facultăţi, la domenii/programe de studii care nu sunt prinse în acelaşi pachet de 



 

REGULAMENT 
Cod document  

R-05-12 

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 2019-2020 

Pag./Total pag. 11/24 

Data 13.12.2018 

Ediţie/Revizie 15/  0  1  2  3  4  5  

 

F 003.07/Ed.2 Document public 

           

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

în condiţiile Art.31.  

 

Art.35 Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire, precum şi studenţii de la un alt 

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

la ciclul de studii universitare de licenţă, numai prin concurs de admitere şi numai în regim cu taxă. 

 

Art.36 Candidaţii admişi în învăţământul de licenţă, care sunt studenţi în instituţiile de învăţământ 

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

transferabile, pentru recunoaşterea perioadelor de studii efectuate. Condiţiile concrete de 

recunoaştere sunt detaliate în Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională 

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

licenţă. 

 

Art.37 (1) Studenţii cu taxă, care se înscriu la concursul de admitere pentru ocuparea unui loc 

finanţat de la bugetul de stat la acelaşi domeniu, pot beneficia de recunoaşterea studiilor absolvite şi 

vor fi înscrişi ca studenţi numai în anul I de studiu.  

(2) Studenţii, 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. Aceştia vor 

urma numai cursurile celui de-al doilea program de studii; creditele de la primul program de studii 

vor fi recunoscute prin creditele transferabile. 

 

Art.38 (1) Absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată, cu diplomă, pot continua studiile 

în învăţământul universitar de licenţă, în cadrul domeniului/profilului studiat iniţial sau apropiat, 

prin concurs de admitere, în aceleaşi condiţii cu candidaţii pentru anul I de studiu, în limita locurilor 

disponibile. 

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

universitar, în funcţie de capacitatea de şcolarizare. 

 (3) Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2019-20120, în anul 

de studii corespunzător examenelor recunoscute şi a numărului de diferenţe stabilit, numai în regim 
cu taxă, în condiţiile Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a 

studenţilor din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de 
licenţă. 

 

Art.39 (1) După încheierea perioadei de înscriere, comisia de admitere la nivel de facultate 

întocmeşte listele nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, afişându-le la loc vizibil, 

cu cel puţin 24 ore înaintea începerii primei probe. Aceste liste conţin date referitoare la: 

a) facultatea, domeniul, forma de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, în ordinea 

opțiunilor, unde este cazul; 

b) denumirea probei de concurs, zilele şi orele de desfăşurare, repartizarea pe serii şi săli 

(loc de desfăşurare).  

 (2) Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor din aceste tabele se verifică 

imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu trei ore înainte 

de începerea primei probe şi cu aprobarea celor în drept.  
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SECŢIUNEA a 2-a 

Verificarea şi notarea probelor de concurs 

 

Art.40 (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a 

notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă pot fi luate în 

considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, dar nu pot fi luate în calcul 

mediile sau notele din anii de studii. 

(3) Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile 

pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea/domeniul/programul de studii la care 

aceştia au candidat. 

(4) Ordinea de clasificare, rezultată în urma admiterii, este utilizată şi pentru repartizarea 

locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare 

domeniu/ program de studii. 

(5) Regulamentul de admitere al UBc prevede și regulamentele proprii ale facultăților, 

criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la concursul de 

admitere, astfel încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

 
Art.41 Criteriile de verificare şi notare se stabilesc de către fiecare facultate, ţinându-se seama de 
specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de 
admitere. 
 
Art.42 Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierul/avizierele 
şi pe pagina web a fiecărei facultăţi din cadrul UBc. 

 

Art.43 (1) La Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii candidaţii, care au fost 

declaraţi respinşi la vizita medicală, nu pot susţine probele din concursul de admitere. 

(2) La Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii candidaţii, care au fost 

declaraţi respinşi la proba I - Testarea capacităţilor sportive, nu pot susţine proba a II-a din 

concursul de admitere. 

(3) La programele de studii, la care se completează eseul motivaţional sau se susţine proba 

de aptitudini vocaţionale, rezultatul se comunică pe loc candidaţilor. Candidaţii declaraţi respinşi la 

eseul motivaţional sau la proba de aptitudini vocaţionale nu pot continua concursul de admitere. 

 

Art.44 (1) După încheierea probelor de concurs se calculează, pentru fiecare candidat, media 

generală de admitere pe fiecare domeniu/program de studii în parte, care se regăseşte în 

regulamentele facultăților. Modul de calcul al mediei este afişat la sediul fiecărei facultăţi sau pe 

paginile web ale acestora.  

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

„RESPINS” şi nu mai poate susţine 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 licenţă nu poate fi mai mică 

decât 5,00 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu această notă. 
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(5) Opţiunea făcută de candidat este prioritară faţă 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. 

(6) Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în 

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

din regulamentele facultăților. 

(7) În cazul existenţei mai multor candidaţi, care au o medie egală cu cea a ultimului loc 

repartizat iniţial, departajarea se face după criteriile din regulamentele facultăților. 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Rezultatele concursului 

 
Art.45 Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de concurs şi rezultatele finale ale concursului 

de admitere au, până la afişarea lor în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, caracter secret, 

fiind interzisă cunoaşterea lor, înainte de afişare, de alte persoane decât cele numite în comisiile de 

admitere. Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie (opțiunea se referă atât la programele de 

studii, cât și la forma de finanțare). 

  

Art.46 Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală 

de admitere, se face prin afişare, la avizier şi pe pagina web proprie, specificându-se: ora şi data 

afişării, iar pe liste, în dreptul fiecărui candidat, mediile finale obţinute la probele de concurs, media 

generală şi domeniul/programul de studii la care a fost repartizat (pentru candidaţii declaraţi 

admişi), în funcţie de opţiuni. 

 
Art.47 (1) Contestaţiile se depun la sediul facultăţii organizatoare şi comisia de contestaţii pe 
facultate le soluţionează.  

(2) Nu se admit contestaţii pentru proba de aptitudini vocaţionale, probele orale sau de 

aptitudini sportive. 

(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere. 

(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, 

rezultatele concursului de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate. 

(5) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

 

Art.48 (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape,                
generându-se: 

a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; 

b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor, 

care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

 (2) După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de 

admitere, pe listele candidaţilor declaraţi admişi nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc. 

(3) În urma concursului de admitere se întocmesc 4 tipuri de liste: 

 lsta candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget; 

 lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă; 

 lista de aşteptare a candidaţilor fără loc (candidaţi care au obţinut media minimă de 

admitere şi pot opta, la eliberarea unor locuri, din listele anterioare); 

 lista candidaţilor respinşi. 
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 (4) Candidaţii, care se retrag din concurs după încheierea înscrierilor, dar înainte de afişarea 

rezultatelor, sunt consideraţi respinşi, chiar şi după susţinerea probelor. Taxa de admitere nu se 

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

 (5) Dacă un candidat renunţă 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 aşteptare) şi care 

îndeplineşte condiţiile acelui loc, aplicând criteriile de departajare din regulamentele 

facultăților; 

b) prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin regulementul facultății; 

c) se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul celei de-a doua sesiuni (pentru 

locuri rămase din prima sesiune); 

d) în urma celei de-a doua sesiuni de admitere, locurile rămase libere, prin renunţarea la 

calitatea de admis, se ocupă în ordinea sesiunilor de admitere şi în ordinea mediilor (inclusiv 

din lista de aşteptare). Perioada maximă de redistribuire este perioada de înscriere ca student 

(primele două săptămâni de la începutul anului universitar). 

 

Art.49 Candidaţii, care au obţinut media peste 5,00 şi nu sunt admişi pe locurile finanţate de la 

buget, pot opta pentru studii în regim cu taxă în limita capacității de școlarizare. 

 

Art.50 (1) Locurile finanţate de la bugetul de stat destinate cetăţenilor români de etnie romă se 

ocupă prin concurs la domeniile/programele de studii la care au fost repartizate.  

 (2) Locurile neocupate în prima sesiune, pot fi redistribuite, cu aprobarea Consiliului de 

administraţie, în vederea ocupării de către candidaţii romi admişi în regim cu taxă la programele de 

studii fără astfel de locuri, pe facultăţi şi pe Universitate. Locurile neocupate se scot la concurs în 

cea de-a doua sesiune de admitere.  

 (3) Locurile neocupate în urma celei de-a doua sesiuni de admitere se distribuie candidaţilor 

romi admişi în regim cu taxă şi care au solicitat ocuparea unui loc cu finanţare de la buget.  

 (4) Dacă şi după această redistribuire rămân locuri neocupate, acestea vor fi comunicate 

MEN, în scopul redistribuirii lor altor instituţii de învăţământ superior, care vor organiza noi sesiuni 

de admitere, sau în vederea ocupării de către cetăţeni români. În situaţia în care vor fi mai mulţi 

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

descrescătoare a mediilor de admitere, pe facultăţi şi apoi pe Universitate. 

(5) În situaţia unui număr mai mare de candidaţi romi decât numărul de locuri alocate de la 

buget, eventualele redistribuiri ale candidaţilor de etnie romă se vor efectua în aceleaşi condiţii 

valabile pentru toţi candidaţii români. 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

  Înmatriculare 

 

Art.51 (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma 

concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studii, conform reglementărilor 

prevăzute în regulamentul de admitere al UBc. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe 

locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună, până la data stabilită în calendarul admiterii, de 

la fiecare facultate, diploma de bacalaureat/adeverinţa pentru candidaţii care au promovat examenul 

de bacalaureat în sesiunea 2018-2019, în original, la secretariatul facultăţii. 

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

admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget. 
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Art.52 (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de 

înmatriculare și semnează contractul de studii. 

 (2) Candidaţii, declaraţi admişi pe locurile cu taxă, achită cuantumul taxei de înmatriculare, 
semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului adițional 
la contract. 

(3) Candidații declarați admiși, care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează 
contractul de studii (și actul adițional - candidații admiși pe locuri cu taxă), nu vor fi înmatriculați. 

 (4) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2019-2020, 

în baza rezultatelor concursului de admitere, prin decizia rectorului Universităţii. Înmatricularea se 

face după terminarea perioadei de înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul 

anului universitar). Excepțiile sunt prevăzute în Regulamentul privind activitatea didactică şi 

activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de 

studii universitare de licenţă. 

 (5) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic  (RMU) 

cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/ 

programul/programele de studii la care au fost admişi. 

(6) Locurile rămase libere în prima sesiune sunt scoase la concurs în a doua sesiune. 

(7) Locurile de la buget rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere la programele 

de studii de licenţă, care nu îndeplinesc condiţiile minime de funcţionare în anul universitar 2019-

2020, se redistribuie la celelalte programe de studii de licenţă, în funcţie de costurile pe student 

echivalent, cu aprobarea Consiliului de administraţie.  

 (8) Pentru fiecare student, declarat admis şi înmatriculat, facultăţile vor colecta datele 

cuprinse în anexa nr. 2 a Ordinului MECTS  nr. 3313/2012. 
   (9) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale cu candidaţii declaraţi admişi 
şi înmatriculaţi. 

 

Art.53 Dosarele candidaţilor respinşi şi ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie la cerere, pe 

baza actelor de identitate şi semnătură, după încheierea concursului de admitere, potrivit 

calendarului stabilit de fiecare facultate, numai titularilor sau împuterniciţilor acestora. 

Împuternicirea notarială se păstrează cu caracter permanent. Facultăţile au obligaţia să restituie, în 

cel mult 48 ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele 

candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea 

rezultatelor finale. Eliberarea dosarelor se va face conform procedurii fiecărei facultăţi. Dovada 

ridicării dosarelor de concurs (sau a actelor depuse în original) se arhivează conform procedurilor 

Universităţii. 
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CAPITOLUL V 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU  

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
 

SECŢIUNEA 1  

Înscrierea candidaţilor 

 

Art.54 (1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru programele de studii universitare 

de master se realizează la sediile facultăţilor.  

 (2) UBc aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, 

prin afişare la sediul facultăţilor şi publicare pe site-ul Universităţii şi paginile web ale facultăţilor.

   
Art.55 (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/ 
paşaportului. 

  (2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o 
altă persoană pe bază de procură. 
 (3) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o fișă de înscriere în care 

menţionează, sub semnătură proprie, toate datele solicitate. Candidaţii trebuie să aleagă mai multe 

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

studenţi înmatriculaţi.  

 

Art.56 (1) La fișa de înscriere, pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, se 

prezintă următoarele acte, în original şi copie: 

a) diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele) în original. Pentru absolvenţii din 

promoţiile 2018 şi 2019 este valabilă şi Adeverinţa tip, în original, din care să rezulte 

media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii; 

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; 

c) cartea de identitate/paşaportul; 

d) certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

e) adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul 

de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii 

care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 

Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze obligatoriu: „nu este în 

evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, 

”clinic sănătos în momentul examinării” 

f) 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să 

fie pe hârtie fotografică normală; 

g) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii; 

h)    un dosar plic. 

  (2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a copiilor 

ataşate la dosarul de admitere.  

 (3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia 

tehnică unde s-a făcut înscrierea. 

 (4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte 

informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 
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Art.57 Comisia de admitere pe facultate verifică dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, sub 
semnătură, legalitatea înscrierii. În momentul sesizării unor nereguli, candidaţii respectivi sunt 
convocaţi, de urgenţă, pentru clarificarea situaţiei, la sediul comisiei de admitere. 
  

Art.58 (1) Facultăţile percep de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe 

de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de Senatul 

universitar. Aceste taxe, sunt prevăzute în regulamentele facultăților, se fac publice pe site-ul 

Universităţii şi paginile web ale facultăţilor. 

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau 

pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul 

superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Această scutire se acordă candidaţilor care 

până la data de 01 octombrie 2019 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. 

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

Senatului universitar, pentru studiile universitare de master sunt: 

a) orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un părinte 

- 50% ; 

b) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%; 

c) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%; 

d) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%; 

 (4) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a - c, se acordă candidaţilor care 

până la data de 1 octombrie 2019 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de 

înscriere nu se returnează. 

 (5) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare. 

 

Art.59 Notificare privind admiterea candidaţilor romi (potrivit Adresei MECTS nr. 45895/ 

14.06.2012). 
 (1) Dosarul de concurs al candidaţilor romi trebuie să cuprindă, pe lângă actele solicitate 

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

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

romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. 

 (2) O cerere de intenţie pentru ocuparea unui loc finanţat de la buget. Cererea de intenţie se 

depune la Registratura universităţii, se vizează de către secretarul-şef şi completează dosarul de 

admitere care se depune la facultatea la care candidatul solicită admiterea. În cerere, candidatul 

menţionează opţiunea de înscriere (chiar dacă domeniul solicitat nu are repartizat loc de la buget), 

pentru o eventuală redistribuire. 

 (3) Locurile finanţate de la buget, repartizate candidaţilor romi, le asigură acestora admiterea 

pe criterii minimale (media 6.00) şi scutirea de taxe de şcolarizare pe durata studiilor. 

 

Art.60 Pentru respectarea reglementărilor în vigoare privind regulamentul actelor de studii în 
România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de admitere cu 

numele din certificatele de naştere. Pentru evitarea unor neînţelegeri, se impune ca atunci când se 
efectuează legitimarea pe baza actului de identitate (carte de identitate/paşaport), la numele din 

certificatul de naştere să fie înscris, în paranteză, şi numele din certificatul de căsătorie/numele de 
înfiere/numele prevăzut în hotărârile judecătoreşti de schimbare a numelui/prenumelui, iniţiala 

fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, cea a prenumelui mamei. 
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Art.61 Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere, la ciclul de studii universitare de 

master, la două sau mai multe facultăţi diferite şi/sau la domenii/programe de studii diferite din 

cadrul aceleiaşi facultăţi, la domenii/programe de studii care nu sunt prinse în acelaşi pachet de 

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

în condiţiile Art.58.  

 

Art.62 Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalente, precum şi studenţii de la un alt domeniu/ 

program de studii, cu finanţare de la buget, pot urma un alt domeniu/program de studii, la ciclul 

de studii universitare de master, numai prin concurs de admitere şi numai în regim cu taxă. 

 

Art.63 Candidaţii admişi în învăţământul de master, care sunt studenţi în instituţiile de învăţământ 

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

transferabile, pentru recunoaşterea perioadelor de studii efectuate. Condiţiile concrete de 

recunoaştere sunt detaliate în Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională 

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

master. 

   

SECŢIUNEA a 2-a 

 Verificarea şi notarea probelor de concurs 

 

Art.64 (1) Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă 

sau într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi 

dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.  

 (2) Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza 

mediilor obţinute. 

 (3) Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierul şi 
pagina web a fiecărei facultăţi din cadrul UBc. 

 (4) Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite în regulamentele facultăților, ţinându-se 
seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului 
de admitere. 
 

Art.65 (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a 

notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

 (2) În calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate în 

considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform regulamentelor 

facultăților. 

 (3) Mediile generale/Punctajele generale, obţinute de candidaţi la admitere, sunt valabile 
pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea/domeniul/programul de studii la care 

aceştia au candidat. 
 (4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii este utilizată şi pentru repartizarea 

locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare 
domeniu/program de studii. 

 (5) Criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la 

concursul de admitere, astfel încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită, conform 

prevederilor legale în vigoare, se regăsesc în regulamentele facultăților. 
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Art.66 Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul 
de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă 
de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase). 
 

SECŢIUNEA a 3-a 

 Rezultatele concursului 

 

Art.67 Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţilor şi pagina 

web proprie. Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie (opțiunea se referă atât la programele de 

studii, cât și la forma de finanțare). 

 

Art.68 (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la 

sediul facultăţii organizatoare şi comisia de contestaţii pe facultate le soluţionează. Decizia comisiei 

de contestaţii este definitivă. 

 (2) Nu se admit contestaţii pentru probele de aptitudini sportive. 

 (3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere. 

 (4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, 
rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 
 
Art.69 (1) În urma concursului de admitere se întocmesc 4 tipuri de liste: 

 lista candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget; 

 lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă; 

 lista de aşteptare a candidaţilor fără loc (candidaţi care au obţinut media minimă de 

admitere şi pot opta, la eliberarea unor locuri, din listele anterioare); 

 lista candidaţilor respinşi. 

 (2) Candidaţii, care se retrag din concurs după încheierea înscrierilor, dar înainte de afişarea 

rezultatelor, sunt consideraţi respinşi, chiar şi după susţinerea probelor. Taxa de admitere nu se 

returnează, chiar dacă nu s-au prezentat la nicio probă. 

 (3) Dacă un candidat renunţă 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 aşteptare) şi care 

îndeplineşte condiţiile acelui loc, aplicând criteriile de departajare din regulamentele 

facultăților; 

b) prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin regulamentele facultăților; 

c) se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul celei de-a doua sesiuni (pentru 

locuri rămase din prima sesiune); 

d) în urma celei de-a doua sesiuni de admitere, locurile rămase libere, prin renunţarea la 

calitatea de admis, se ocupă în ordinea sesiunilor de admitere şi în ordinea mediilor (inclusiv 

din lista de aşteptare).  

 

Art.70 Candidaţii, care au obţinut media peste 6,00 şi nu sunt admişi pe locurile finanţate de la 

buget, pot opta pentru studii în regim cu taxă. 

 

Art.71 Locurile finanţate de la buget, destinate cetăţenilor Republicii Moldova, rămase neocupate 

în sesiunea de vară, vor fi scoase la concurs pentru aceeaşi categorie de candidaţi, în sesiunea de 
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toamnă. Dacă şi după sesiunea din toamnă rămân locuri neocupate, acestea se raportează la MEN şi 

rămân neocupate.  

Art.72 (1) Locurile finanţate de la bugetul de stat, destinate cetăţenilor români de etnie romă, se 

ocupă prin concurs la domeniile/programele de studii la care au fost repartizate.  

 (2) Locurile neocupate, în prima sesiune pot fi redistribuite, cu aprobarea Consiliului de 

administraţie, în vederea ocupării de către candidaţii romi admişi în regim cu taxă la programele de 

studii fără astfel de locuri, pe facultăţi şi pe Universitate. Locurile neocupate se scot la concurs în 

cea de-a doua sesiune de admitere.  

 (3) Locurile neocupate, în urma celei de-a doua sesiuni de admitere, se distribuie 

candidaţilor romi admişi în regim cu taxă şi care au solicitat ocuparea unui loc cu finanţare de la 

buget. Dacă şi după această redistribuire rămân locuri neocupate, acestea sunt comunicate MEN, în 

scopul redistribuirii lor altor instituţii de învăţământ superior, care vor organiza noi sesiuni de 

admitere, sau în vederea ocupării de către cetăţeni români.  

 (4) În situaţia în care sunt mai mulţi candidaţi decât numărul de locuri, redistribuirea se va 

face pe sesiuni de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe facultăţi şi apoi pe 

Universitate. 

(5) În situaţia unui număr mai mare de candidaţi romi decât numărul de locuri alocate de la 

buget, eventualele redistribuiri ale candidaţilor de etnie romă se efectuează în aceleaşi condiţii 

valabile pentru toţi candidaţii români. 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

 Înmatriculare 

 

Art.73 (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de 

admitere şi să facă înmatricularea pentru anul I de studii universitare de master. În vederea 

înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună, până la data 

stabilită în calendarul admiterii, diplomele de licenţă (adeverinţa pentru candidaţii care au promovat 

examenul de licenţă în sesiunile 2018, 2019) şi de bacalaureat, în original, la secretariatul facultăţii. 

(2) Neprezentarea diplomelor de licenţă/bacalaureat, în original, din vina exclusivă a 

candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget. 

   
Art.74 (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de 
înmatriculare și semnează contractul de studii. 

 (2) Candidaţii, declaraţi admişi pe locurile cu taxă, achită cuantumul taxei de înmatriculare, 
semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului adițional 
la contract. 

(3) Candidații declarați admiși, care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează 
contractul de studii (și actul adițional - candidații admiși pe locuri cu taxă), nu vor fi înmatriculați. 

 (4) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2019-2020, 

în baza rezultatelor concursului de admitere, prin decizia rectorului Universităţii. Înmatricularea se 

face după terminarea perioadei de înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul 

anului universitar). Excepțiile sunt prevăzute în Regulamentul privind activitatea didactică şi 

activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de 

studii universitare de master. 

(5) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) 

cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/ 

programul/programele de studii la care au fost admişi. 
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(6) Locurile rămase libere în prima sesiune sunt scoase la concurs în a doua sesiune. 

(7) Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere, la programele de 

studii de master, care nu îndeplinesc condiţiile minime de funcţionare în anul universitar 2019-

2020, sunt redistribuite la celelalte programe de studii de master, în funcţie de costurile pe student 

echivalent, cu aprobarea Consiliului de administraţie.  
 (8) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale cu candidaţii declaraţi admişi 

şi înmatriculaţi. 
 

Art.75 Dosarele candidaţilor respinşi şi ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie la cerere, pe 
baza actelor de identitate şi semnătură, după încheierea concursului de admitere, potrivit 
calendarului stabilit de fiecare facultate, numai titularilor sau împuterniciţilor acestora. 

 

CAPITOLUL VI 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE  

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

SECŢIUNEA 1 

 Dispoziţii generale 

 

Art.76 (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de 

doctorat în cadrul Şcolii de Studii Doctorale (ŞSD). 

 (2) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă sau 
cu frecvenţă redusă, atât pe locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi 
doctorale, cât şi pe locuri în regim cu taxă sau alte surse legal constituite. 

 (3) Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pe fiecare instituţie 

organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului universitar. 
(4) Locurile alocate pentru admiterea la doctorat se distribuie de către Consiliul de 

administraţie al UBc, pe fiecare sesiune de admitere şi pe fiecare domeniu de doctorat, pe baza 
propunerilor făcute de conducătorii de doctorat, cu avizul CSUD/CŞSD şi cu respectarea 
principiilor privitoare la asigurarea calităţii. 

(5) Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către 
conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie. 

 

SECŢIUNEA a 2-a  

Înscrierea candidaţilor 

 

Art.77 (1) La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie absolvenţi ai studiilor universitare de 

master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii 

primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă 

durată). 

 (2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, într-un domeniu de 
doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. 

Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 
300 de credite transferabile (ECTS). 
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(3) Doctoranzii, care au fost înmatriculaţi anterior pe un loc finanţat de la buget, au dreptul 

să participe la un nou concurs de admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim cu taxă. 

 

Art.78 (1) Înscrierea candidaţilor se desfăşoară la sediul ŞSD din cadrul UBc. 
 (2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/ 

paşaportului. 

 (3) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului şi de către o 
altă persoană pe bază de procură. 

 
Art.79 (1) La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se 

prezintă următoarele acte, în original şi copie: 

a) diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul 

Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de studii, 

până la eliberarea actului de studii;  

b) diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;  

c) cartea de identitate/paşaportul;  

d) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul); 

e) curriculum vitae; 

f) lista lucrărilor ştiinţifice publicate; 

g) pentru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu finanţare 

de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare 

de doctorat în România, finanţate de la buget); 

h) certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie 

internaţională; 

i)  chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii; 

j)  un dosar plic. 

 (2) Secretarul ŞSD certifică, sub semnătură, conformitatea  cu originalul a copiilor ataşate la 

dosarul de admitere. 

  

Art.80 La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din 
Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), 

absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către 
aceştia în afara României se realizează de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naţionale. 

 

Art.81 Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului  de 

admitere, conform prevederilor legale în vigoare şi a cerinţelor de admitere din regulamentul de 

admitere. 

 

Art.82 (1) Şcoala de Studii Doctorale percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile precizate 

în regulementul de admitere al Școlii de Studii Doctorale. 

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau 

pensionat sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere şi beneficiază de gratuitate 

la cazare în cămin, dacă până la data de 01 octombrie 2019 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. 
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(3) Categoriile de candidaţi, care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii 

Senatului UBc, pentru studiile universitare de doctorat sunt: 

a) orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un singur 

părinte - 50% ; 

b) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%; 

c) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%; 

d) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%; 

 (4) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a-c, se acordă candidaţilor care 

până la data de 1 octombrie 2019 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv, taxa de 

înscriere nu se returnează. 

 (5) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare. 
 

SECŢIUNEA a 3-a  

Verificarea şi notarea probelor de concurs 

 

Art.83 (1) Probele concursului de admitere la studiile de doctorat şi criteriile de verificare şi notare 

se stabilesc conform regulamentului de admitere al Școlii de Studii Doctorale. 
 (2) Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 

7,00. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

 

SECŢIUNEA a 4-a  

Rezultatele concursului 

 

Art.84 Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul 

Şcolii de Studii Doctorale (CŞSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD). 

 

Art.85 Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul ŞSD şi pagina web 

proprie. 

 

SECŢIUNEA a 5-a  

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 

 

Art.86 (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin 

decizie a rectorului UBc.  

 (2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) 

cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în domeniul de doctorat la care au 

fost admişi. 

  (3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de 
înmatriculare și semnează contractul de studii. 

 (4) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare, 
semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului adițional 
la contract. 

(5) Candidații declarați admiși, care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează 
contractul de studii (și actul adițional pentru candidații admiși pe locuri cu taxă), nu vor fi 
înmatriculați. 

 (6) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi-doctoranzi în anul universitar 

2019-2020, în baza rezultatelor concursului de admitere, prin decizia rectorului Universităţii. 
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Înmatricularea se face după terminarea perioadei de înscriere ca student (primele două săptămâni de 

la începutul anului universitar). 

 

CAPITOLUL VII 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU  

CURSURI DE SPECIALIZARE 
 

Art.87 (1) UBc organizează programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă şi programe postuniversitare de perfecţionare, denumite în continuare cursuri de 

specializare în conformitate cu prevederile art. 173 din Legea educaţiei naţionale, nr. 1/ 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 (2) Aceste programe sunt organizate de către Facultatea de Inginerie, numai în regim cu 

taxă, iar condiţiile specifice de admitere se stabilesc în momentul solicitării începerii lor                      

în regulamentul facultății 

 

Art.88 UBc organizează studii universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar desfăşurate în conformitate cu Normele metodologice de organizare şi 

funcţionare stabilite de OMECTS nr. 6194/13.12.2012, cu completările ulterioare. Programele de 

conversie aprobate de MEN şi condiţiile de admitere sunt prezentate în regulamentele facultăților. 

 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.89 Regulementele de admitere ale facultăților fac parte din prezentul regulament, ca anexe. 

 

Art.90 Regulamentul a fost aprobat inițial în anul 1996, iar ediția 15, revizia 0 a prezentului 

regulament a fost aprobată de Senatul universitar.  

 

 

 

 
 



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU 

FACULTATEA de INGINERIE 
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170 

http://inginerie.ub.ro,   decaning@ub.ro 
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Nr. 4117/17.12.2018 Aprobat în C.F. din 08.01.2019 

 

FACULTATEA DE INGINERIE       Anexa nr. 1A  
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020  

 

Art.1. Prezentul regulament este o completare la Regulamentul de organizare și desfășurare a 

admiterii în ciclurile universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare 

pentru anul universitar 2019-2020 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și nu poate 

contraveni modificărilor legislative care pot apărea până la data începerii admiterii pentru anul 

universitar 2019-2020. 

 

- STUDII DE LICENŢĂ - 

  
Art.2. Față de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licență, de master şi de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul universitar 

2019-2020 al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, se fac următoarele completări: 

 

a. Domeniile de admitere: 

-Învățământ universitar de licență – 4 ani—învățământ cu frecvență 

 

Programe de studii universitare de licență (240 de credite) 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 
Programul de studii AP/A 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de 

școlarizare pentru 

studenții cu taxă 

(lei/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenți care 

pot fi 

școlarizați 

(HG.158/ 

2018) 
Buget 

Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Tehnologia informaţiei A 23 0 33 2200  60 

2.  Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie 
A 

56 
0 91 2200  

100 

3.  Ingineria dezvoltării rurale durabile AP 0  2200  50 

4.  Ingineria produselor alimentare A 33 0 24 2200  60 

5.  Inginerie biochimică A 30 0 27 2200  60 

6.  Energetică industrială A 28 0 20 2200  50 

7.  Design industrial A 

52 

0 

125 

2200  

180 8.  Ingineria şi managementul calităţii A 0 2200  

9.  Tehnologia construcţiilor de maşini A 0 2200  

10.  Echipamente pentru procese 

industriale 
A 33 

0 
13 

2200  
50 

11.  Inginerie economică în domeniul 

mecanic 
A 

30 0 27 2200  60 

12.  Mecatronică A 28 0 30 2200  60 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează 

serii noi de studii); 
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B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 

 

Art. 3. Admiterea se organizează pe domenii, la specializările/ programele de studii acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul Facultății de Inginerie, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

 

Art. 4. Programele de studii pentru care se va organiza concurs de admitere, se vor stabili în funcție 

de locurile bugetate alocate Facultății de Inginerie.  

  

Art. 5. Programele de studii se organizează dacă sunt îndeplinite condițiile financiare, de calitate și 

cu aprobarea Consiliul Facultății de Inginerie în conformitate cu Planul Strategic și Operațional al 

Facultății de Inginerie.  

 

b. Calendarul admiterii 

 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 10 - 26 iulie 2019; 

 afișarea rezultatelor: 27 iulie 2019; 

 contestații: 29 iulie 2019; 

 afișarea rezultatelor după contestații: 30 iulie 2019; 

 confirmarea locului: 31 iulie 2019 - 8 august 2019; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 9 august 2019. 

 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere 02 - 20 septembrie 2019; 

 afișarea rezultatelor pe 21 septembrie 2019; 

 contestații: 23 septembrie 2019, ore 8-10; 

 afișarea rezultatelor după contestații: 23 septembrie 2019, după ora 10; 

 confirmarea locului: 24 septembrie 2019; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2019. 

 

c. Cuantumul taxelor: 

 taxă de înscriere la concursul de admitere. 120 lei; 

 taxă înmatriculare în anul I: 50 lei; 

 taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: 2200 lei, plătibili în 4 rate, conform actului 

adițional la contractul de studiu (nu se percepe avans). 
 

d. Condiţii de admitere 

 

Precizări generale:  

1. Durata studiilor la programele de studii este de 4 ani. 

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 

3. Admiterea se face pe domenii de studii de licență, pe bază de concurs de admitere. În 

cadrul domeniilor de studii de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un 

program de studii se face la sfârșitul anului II de studii. 

4. Probă de concurs: se va completa un eseu motivațional, probă eliminatorie, care se va 

nota cu Admis/Respins. 

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

 100 % Media de la bacalaureat; 

6. Criteriile de departajare la medii egale sunt: 

 Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat; 
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 Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba și literatura 

maternă); 

 Nota de la a treia probă scrisă de la bacalaureat. 

 

Art. 6. Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educației Naționale pentru cetățenii din 

Republica Moldova, vor fi ocupate în funcție de media de admitere și opțiunile acestora. 

 

Art. 7. Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere, unde poate opta pentru unul 

sau mai multe domenii de licență. 

 

Art. 8. Admiterea se face în ordinea: opțiune și medie. Candidatul respins la prima opțiune poate 

ocupa un loc la următoarele opțiuni, în funcție de locurile rămase libere la domeniile respective. 

Exemplu: Candidatul, respins la domeniul de licență A prima opțiune, nu poate ocupa un loc la 

domeniul de licență B, a doua opțiune, înaintea altui candidat care a optat pentru domeniul de 

licență B la prima opțiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică. 

 

Art. 9. Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de 

admitere şi să facă înmatricularea pentru anul I de studii universitare de licență. În vederea 

înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună, până la data 

stabilită în calendarul admiterii, diplomele de bacalaureat (adeverinţa pentru candidaţii care au 

promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2019) în original, la secretariatul facultăţii. 

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

admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget. 

   
Art. 10. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei 
de înmatriculare și semnează contractul de studii. 

 (2) Candidaţii, declaraţi admişi pe locurile cu taxă, achită cuantumul taxei de înmatriculare 
și semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului 
adițional la contract. 

(3) Candidații declarați admiși care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează 
contractul de studii (și actului adițional - candidații admiși pe locuri cu taxă) nu vor fi înmatriculați. 

 

Art. 11. Candidații admiși, care nu confirmă locul (nu se înscriu în anul I) sau nu completează 

dosarul cu actele în original, pierd calitatea de student. 

 
Art. 12. (1) Contestațiile se depun în termenul precizat în calendarul de admitere, la sediul 
Facultății. Comisia de contestații pe Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare a 
contestațiilor este conform calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații se face 
prin afișare. După terminarea operațiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de 
admitere, pe listele candidaților declarați admiși nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.  

(2) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere. 

(3) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, 

rezultatele concursului de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate. 

(4) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 
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FACULTATEA DE INGINERIE                                Anexa nr. 1B  
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER– 

 
Art. 13. În cazul admiterii la master universitar, față de Regulamentul cadru de organizare și 

desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență, de master şi de doctorat și la 

cursurile de specializare pentru anul universitar 2019 – 2020 al Universității „Vasile Alecsandri” 

din Bacău se fac următoarele completări: 

 

a. Domeniile de admitere: 

- Învățământ universitar de master – 2 ani—învățământ cu frecvență 

 

Programe de studii universitare de master (120 credite) 

Tabel 2 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți pentru 

anul I de studii pentru locuri 

finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții 

cu taxă (lei/an 

universitar) 

Număr maxim 

de studenți 

care pot fi 

școlari-zați 

(HG.691/ 

2018) Buget 
Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Chimia moleculelor bioactive - 

obţinere, valorificare, controlul şi 

asigurarea calităţii/ Chimie de 

moléculesbioactives - obtention, 

valorisation, contrôle et assurance 

de qualité (în colaborare cu 

Universitatea din Orleans, Franța, 

Limba de studiu română și 

franceză) 

120 21  28 2200  50 

2.  Materiale neconvenţionale în 

biotehnologii moderne 
120 0 0 50  5000 50 

3.  Echipamente şi tehnologii moderne 

în energetică 
120 16  32 2200  50 

4.  Ştiinţa şi ingineria produselor 

alimentare ecologice 
120 18  32 2200  50 

5.  Tehnologia informației aplicată în 

industrie 
120 15  43 2200  60 

6.  Managementul şi optimizarea 

echipamentelor de proces 
120 16  32 2200  50 

7.  Managementul fabricației 

produselor industriale 
120 35  13 2200  50 

8.  Strategii în asigurarea calităţii în 

industrie 
120 0 0 50  5000 50 

9.  Mecatronică avansată 120 16  32 2200  50 

10.  Controlul şi monitorizarea calităţii 

mediului 
120 0 0 50  5000 50 

11.  Echipamente pentru reabilitare şi 

tehnologii asistive (interdisciplinar 

cu domeniile: Inginerie mecanică, 

Inginerie industrială, Mecatronică și 

robotică) - mutat de la domeniul 

Inginerie industrială 

120 0 0 50  5000 50 

12.  Managementul protecţiei mediului 

în industrie 
120 25  23 2200  50 

13.  Managementul sistemelor 

industriale de producţie şi servicii 
120 17  31 2200  50 
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* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se 

formează serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu 

locuri cu taxă (se formează serii noi de studii). 

 

b. Calendarul admiterii 
 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 10 - 26 iulie 2019; 

 testul grilă: 26 iulie 2019, ora 17:00; 

 afișarea rezultatelor: 27 iulie 2019; 

 contestații: 29 iulie 2019; 

 afișarea rezultatelor după contestații: 30 iulie 2019; 

 confirmarea locului: 31 iulie 2019 - 08 august 2019; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 9 august 2019. 

 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere 03 - 20 septembrie 2019; 

 testul grilă: 20 septembrie 2019, ora 17:00; 

 afișarea rezultatelor pe 21 septembrie 2019; 

 contestații: 23 septembrie 2019, ora 8-10; 

 afișarea rezultatelor după contestații: 23 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 24 septembrie 2019; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2019 

 

c. Cuantumul taxelor 

 taxă de înscriere la concursul de admitere-120 lei; 

 taxă înmatriculare în-50 lei; 

 taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: conform Tabel 2, coloana 6. Taxa se poate 

achita în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans). 

 

d. Condiţii de admitere 

 

Precizări generale:  

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

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 

3. Admiterea se face pe bază de concurs de tip test grilă. 

4. Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este formată din:  

 50 % Media de la licență; 

 50 % Nota de la testul grilă. 

5. Testul grilă constă în 9 întrebări cu 3 variante de răspuns, alcătuite pe baza unei tematici 

prezentate cu minim 30 de zile înainte de începerea admiterii și afișate la avizierele facultății 

și pe pagina web. Fiecare program de studii va avea întocmită o tematică specifică din una 

sau mai multe discipline studiate la licență în domeniul (domeniile) masterului. Se vor 

întocmi un număr de 3 seturi de teste grilă cu 9 întrebări în ziua desfășurării concursului 

între orele 8-14. Cu o oră înainte de începerea testului, se va extrage, prin tragere la sorți, 

una din cele 3 variante de test grilă, care vor fi multiplicate în funcție de numărul 

candidaților de la programele de studii respective. Durata testului grilă este de 30 de minute, 

iar corectarea se va face în sala de concurs de cadrele didactice supraveghetoare, de față cu 

candidații, pe baza grilei de corectare puse la dispoziție după expirarea timpului de concurs. 

Supravegherea se va face în fiecare sală de minimum 2 cadre didactice care nu au legătură 

cu tematica propusă. Pentru fiecare răspuns corect se va acorda 1 punct. Nu se consideră 
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răspunsuri corecte cele care nu corespund cu grila de corectare sau au mai multe variante de 

răspuns decât în grilă. Nota finală va fi suma punctelor obținute la răspunsurile din testul 

grilă plus un punct din oficiu (9 puncte + 1 punct = 10). Media minimă de admitere este 6.  

6. Criteriile de departajare la medii egale sunt: 

 Media de la licență; 

 Media de absolvire. 

 

Art. 14. Dacă în urma celor două sesiuni de admitere nu este întrunit numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii (conform Tabel 2, coloanele 3,4,5), programele respective nu vor funcționa 

în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste cifre vor opta pentru alt program de 

studii de licență, în limita capacității de școlarizare. Locurile bugetate rămase libere de la 

programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020, se vor redistribui la 

celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către 

candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii (respectând 

capacitatea de școlarizare). 

 

Art. 15.  Facultatea de Inginerie nu pune la dispoziția candidaților variante de subiecte 

posibile. 

 

Art. 16. (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului 

de admitere şi să facă înmatricularea pentru anul I de studii universitare de master. În vederea 

înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună, până la data 

stabilită în calendarul admiterii, diplomele de licenţă (adeverinţa pentru candidaţii care au promovat 

examenul de licenţă în sesiunile 2018, 2019) şi de bacalaureat, în original, la secretariatul facultăţii. 

(2) Neprezentarea diplomelor de licenţă/bacalaureat, în original, din vina exclusivă a 

candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget. 

   
Art. 17. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei 
de înmatriculare și semnează contractul de studii. 

 (2) Candidaţii, declaraţi admişi pe locurile cu taxă, achită cuantumul taxei de înmatriculare 
și semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului 
adițional la contract. 

(3) Candidații declarați admiși care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează 
contractul de studii (și actului adițional - candidații admiși pe locuri cu taxă) nu vor fi înmatriculați. 

 
Art. 18. Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educației Naționale, pentru cetățenii din 

Republica Moldova, țări învecinate și diasporă vor fi ocupate în funcție de media de admitere și 

opțiunile acestora. 

 

Art. 19. Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru unul/una sau 

mai multe programe de studii (specializări) de master. Admiterea se face în ordinea: opțiune și 

medie.  

 

Art. 20. Candidatul respins la prima opțiune poate ocupa un loc la următoarele opțiuni, în funcție de 

locurile rămase libere la programele de studii respective. Exemplu: Candidatul respins la programul 

de studii A prima opțiune, nu poate ocupa un loc la programul de studii B, a doua opțiune, înaintea 

altui candidat care a optat pentru programul de studii B la prima opțiune, chiar dacă acesta din urmă 

are o medie mai mică. 

 

Art. 21. Contestațiile se depun la sediul Facultății, după afișarea rezultatelor, conform calendarului 

de  admitere. Comisia de contestații pe Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare a 

contestațiilor este conform calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații se face 

prin afișare. Decizia comisiei de contestații este definitivă. După expirarea termenului de rezolvare 
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și de răspuns la contestații, rezultatele concursului de admitere se consideră definitive și nu mai pot 

fi modificate. 

  

Art. 22. Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în 

anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de 

studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii. 

 

Art. 23. După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune 

spre aprobare în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în 

Senatul universitar, redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care 

poate fi organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, 

continuitatea programului, solicitarea pieței de muncă etc. 
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FACULTATEA DE INGINERIE                                Anexa nr. 1C  
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

Art. 24. Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționate stabilite 

de OMECTS 6194/13.12.2012. 

Programele de conversie aprobate de MEN sunt următoarele: 

 

FACULTATEA DE INGINERIE  

(taxa de studii - 1100lei/semestru, taxa de admitere - 120 lei) 

1. Educaţie tehnologică – 4 semestre; 

2. Educaţie tehnologică – 3 semestre; 

3. Informatică – 4 semestre;  

4. Informatică – 3 semestre; 

5. Ecologie şi Protecţia Mediului – 4 semestre; 

6. Ecologie şi Protecţia Mediului – 3 semestre; 

7. Educaţie Antreprenorială – 4 semestre;  

8. Educaţie Antreprenorială – 3 semestre; 

9. Chimie – 4 semestre; 

10. Chimie – 3 semestre; 

11. Mecatronică – 4 semestre; 

12. Mecatronică – 3 semestre; 

13. Proiectare asistată de calculator – 4 semestre; 

14. Proiectare asistată de calculator – 3 semestre; 

15. Controlul şi expertiza produselor alimentare şi biotehnologice – 4 semestre; 

16. Controlul şi expertiza produselor alimentare şi biotehnologice – 3 semestre. 

 

Art. 25. Perioada de înscriere este 1-28 septembrie 2019 și 10- 31 ianuarie 2020. Dosarul de 

înscriere conține aceleași documente ca pentru studiile universitare de master, fără adeverința 

medicală și fără adeverința că părinții lucrează în învățământ. Se solicită, în schimb, adeverința din 

care să rezulte statutul de cadru didactic al candidatului. 

 

Art. 26. Organizarea studiilor este condiționată de constituirea formației de studii, al cărui număr 

minim de studenți este stabilit de facultatea organizatoare.  

 

Art. 27.  Inmatricularea candidaților declarați admiși la un program de conversie profesională cu 

durata de 3 sau 4 semestre se va face începând cu prima zi a semestrului universitar corespunzător 

(conform structurii anului universitar). 

 

ALTE CURSURI 

 

Art. 28. Pentru alte cursuri, care se vor realiza numai în regim cu taxă, se vor stabili condiții 

specifice de admitere în momentul solicitării începerii acestor cursuri. 

 

 

 

 



 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 
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Nr. 2229/ 17.12.2018 Aprobat în C.F. din 19.12.2018 

 

FACULTATEA DE LITERE        Anexa nr. 2 A 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020  

 

- STUDII DE LICENŢĂ - 
Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc  
 

CALENDARUL ADMITERII 

1) Domeniile  Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate și Științe ale comunicării 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 15 – 27 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019; 

 contestații: 30 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie 2019 (până la ora 12.00); 

 confirmarea locului: 31 iulie (după ora 12.00) – 02 august 2019;  

 afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2019; 
 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02 – 19 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2019; 

 contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 23 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2019. 

 

2) Domeniul Științe ale educației 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 15 – 24 iulie 2019; 

 proba de aptitudini vocaționale: 25 – 26/ 27* iulie 2019 (* în funcție de nr. de 

candidați înscriși) 

 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019; 

 contestații: 30 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie 2019 (până la ora 12.00); 

 confirmarea locului: 31 iulie (după ora 12.00) – 02 august 2019;  

 afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2019; 
 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02 - 18 septembrie 2019; 

 proba de aptitudini vocaționale: 19 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor:  19 septembrie 2019; 

 contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 23 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2019. 
 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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Programe de studii universitare de licență (180 de credite) 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 
Programul de studii AP/A 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de 

școlariz. pentru 

studenții cu 

taxă (lei/an 

universitar)2 

Număr maxim 

de studenți 

care pot fi 

școlarizați 

(HG.158/ 

2018) Buget1 Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Limba şi literatura engleză - Limba 

şi literatura franceză 
A    2600  50 

2.  Limba şi literatura română – Limba 

şi literatura engleză 
A    2600  25 

3.  Limba şi literatura română - Limba 

şi literatura franceză 
A     3500 25 

4.  Limba şi literatura engleză - Limba 

şi literatura română 
A     3500 38 

5.  Limba şi literatura franceză - Limba 

şi literatura română 
A    2600  37 

6.  Traducere şi interpretare (engleză, 

franceză) 
A     3000 40 

7.  Comunicare şi relaţii publice A    2600  75 

8.  Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 
A    2600  75 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează 

serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

Precizări generale:  

1. Durata studiilor la programele de studii este de 3 ani 

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 

Admiterea se face pe bază de concurs. 

a) Pentru domeniile Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate și Științe ale comunicării 

Pentru programele în limbă străină se va susține o probă de competenţă lingvistică (scris), 

eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”. Candidații care vor prezenta la înscriere certificate de 

competență lingvistică nu vor mai susține proba. Certificatele admise pentru echivalare sunt: 

 Limba engleză - PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TOEFL (iBT), TOEIC - certificate 

în perioada de valabilitate;  

 Limba franceză - DELF, DALF, TCF, TEF - certificate în perioada de valabilitate.   

Pentru programul de studii Comunicare și relații publice se va completa eseul motivațional, 

probă eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”. 

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

 100 % media generală a examenului de bacalaureat; 

 

b) Pentru domeniul Științe ale educației se depune dosar separat 
Admiterea va consta într-o probă eliminatorie de testare a aptitudinilor vocaționale (desen, 

muzică, dicție), notată cu „Admis”/„Respins”. Pentru această probă nu este necesară consultarea 

niciunei bibliografii. Candida’ii vor avea asupra lor creion și radieră. 

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

 100 % media generală a examenului de bacalaureat; 



 

3/11 – Anexa F 02 Document public 

           

Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul 

de bacalaureat, astfel: 

1. Nota de la prima probă scrisă; 

2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă); 

3. Nota de la a treia probă scrisă. 

Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidatul respins la prima opţiune poate 

ocupa un loc la următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la domeniile respective. 

Exemplu: Candidatul respins la programul de studii A, prima opţiune, nu poate ocupa un loc la 

programul de studii B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru domeniul B la 

prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică. 

 

MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Facultății. 

Comisia de contestații pe Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare a contestațiilor 

este conform calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare.  

Decizia comisiei de contestații este definitivă.  

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

de admitere se consideră definitive și nu mai pot fi modificate.  

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

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

 

CONFIRMAREA LOCULUI  

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au 

obligaţia să confirme locul ocupat, în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul 

I de studiu. În vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, 

până la data stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de bacalaureat, în original şi să achite 

taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

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

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

 

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII: 

 Dacă în urma celor două sesiuni de admitere nu este întrunit numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii (conform Tabel 1, coloanele 3,4,5), programele respective nu vor funcționa 

în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste cifre vor opta pentru alt program de 

studii de licență, în limita capacității de școlarizare. Locurile bugetate rămase libere, de la 

programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020, se vor redistribui la 

celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către 

candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii (respectând 

capacitatea de școlarizare). 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere: 

- 200 lei (se va depune un singur dosar pentru programele de studii 1-7 din Tabel 1 și un 

dosar pentru programul de studii 8 din Tabel 1);  

- dacă un student optează pentru unul sau mai multe programe de studii din primele 7 

programe (Tabel 1) și pentru programul de studii 8 (Tabel 1), va depune 2 dosare și va plăti 

200 de lei pentru primul dosar și 100 de lei pentru al doilea dosar. 

 taxă înmatriculare - 50 lei; 

 taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: conform Tabel 1, coloanele 6 și 7. Taxa se 

poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans). 
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Valabil pentru toate programele de studii de licență: 

 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în 

anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de 

studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii; 

 După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 

aprobare, în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 

universitar, redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 

organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, 

continuitatea programului, solicitarea pieței de muncă etc. 
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FACULTATEA DE LITERE                                 Anexa nr. 2B  
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER– 

TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE - 
Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc 
 

CALENDARUL ADMITERII 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 15 - 26 iulie 2019; 

 test de cunoştinţe în domeniu: 29 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019; 

 contestaţii: 30 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 iulie 2019; 

 confirmarea locului: 31 iulie (după ora 12.00) – 02 august 2019;  

 afișarea rezultatelor după confirmare: 05 august 2019;  

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02 - 18 septembrie 2019; 

 test de cunoştinţe în domeniu: 19 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2019; 

 contestaţii: 20 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 23 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2019. 

 

Programe de studii universitare de master (120 de credite) 

Tabel 2 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de 

școlariz. pentru 

studenții cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr maxim 

de studenți 

care pot fi 

școlarizați 

(HG.691/ 

2018) Buget1 Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Comunicare în spațiul public 120    2700  50 

2.  Strategii inovative în educație 120     3000 60 

3.  Cultură şi literatură română 120    2700  50 

4.  Limba engleză. Practici de 

comunicare 
120    2700  50 

5.  Limba franceză. Practici de 

comunicare 
120    2700  50 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează 

serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

Precizări generale:  

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

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 
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a) Domeniile de master: Filologie 

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

 Media examenului de licenţă - 30 %; 

 Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu - 70 %. 

Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie. 

 

b) Științe ale comunicării 
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este calculată, astfel: 

 Media examenului de licenţă - 40 %; 

 Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu - 60 %. 

Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie. 

 

c) Domeniul Științe ale educației 

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

 Media examenului de licenţă - 40 %; 

 Nota de la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %. 

Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie. 

 

Criterii de departajare la medii egale sunt: 

1. Nota obţinută la test; 

2. Media examenului de licenţă; 

3. Media generală de absolvire a studiilor universitare de licență. 

Un candidat se poate înscrie la mai multe programe de master, urmând să susţină testul la 

fiecare dintre acestea. După afişarea rezultatelor, candidatul are dreptul să ocupe un loc finanţat de 

la buget numai la un singur program de studii şi poate urma al doilea program de studii numai pe 

locurile cu taxă. 

Testul este valabil numai pentru programele de studii la care s-a organizat concursul şi 

numai pentru anul universitar 2019-2020. 

Contestațiile se depun în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, la sediul facultății. 

 

MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, reexaminând lucrarea, nu poate micşora nota iniţială 

obţinută de candidat. În situaţia în care, în urma analizării contestaţiei, nota obţinută de candidat 

este inferioară notei acordate iniţial, contestaţia va fi respinsă. 

În urma recorectării lucrării nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, dacă 

între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte.  

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota 

acordată iniţial. Pentru lucrările care au primit iniţial o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă 

este nota acordată de către comisia de contestaţii. 

 

CONFIRMAREA LOCULUI  

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au 

obligaţia să confirme locul ocupat, în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul 

I de studiu. În vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, 

până la data stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de bacalaureat, diploma de licență și 

suplimentul la diploma de licență, în original, şi să achite taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, 

la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Neprezentarea diplomei de licență în 

original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin regulamentul de admitere, 

duce la pierderea locului de la buget. 
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CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII: 
Dacă la un program de studii de master, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este 

întrunit numărul minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 2, coloanele 3,4,5) 

programele respective nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste 

cifre vor opta pentru alt program de studii de licență, în limita capacității de școlarizare.  

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

universitar 2019-2020, se vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea 

sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în 

concurs la data redistribuirii (respectând capacitatea de școlarizare). 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere 200 lei (se va depune un singur dosar dacă se 

va opta pentru unul sau mai multe programe de studii); 

 taxă înmatriculare - 50 lei; 

 taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: conform Tabel 2, coloanele 6 și 7. Taxa  se 

poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans). 

 

Valabil pentru toate programele de studii de master: 

 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în 

anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de 

studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii; 

 După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 

aprobare, în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 

universitar, redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 

organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, 

continuitatea programului, solicitarea pieței de muncă etc. 

 
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA  

pentru testul de cunoștințe în domeniu 

 

Pentru toate programele de studii de master, candidaţii vor susţine un test de verificare a 

competenţelor. Acesta se va desfăşura sub formă de examen scris, candidaţii fiind apreciaţi de către 

comisie cu note de la 1 la 10. Durata testului va fi de 1h 30 min.  

 

I. LIMBA ENGLEZĂ. PRACTICI DE COMUNICARE 

Subiectele vor conţine: 

 exerciţii diverse de verificare a nivelului de cunoaştere a structurilor limbii engleze 

(exerciţii de tip multiple choice, fill in, rephrase, completion task, error correction, etc); 

 cerinţe de efectuare a unor operaţiuni textuale, cunoaşterea unor tipuri de redactare şi 

argumentare precum rezumarea, comentariul, exprimarea punctului de vedere în limba 

engleză, redactarea unei descrieri/portret, scurtă povestire.      

 

Bibliografie orientativă 

Vince, M (2003): Advanced Language Practice with a Key. English Grammar and Vocabulary. 

Macmillan. 

Quirk &al. (1991): A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, London 

Leech, G (2004): Meaning and the English Verb, third edition, Longman, London. 

Swan, M (2002): Practical English Usage, Oxford. 
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II. LIMBA FRANCEZĂ. PRACTICI DE COMUNICARE 

Subiectele vor conţine:  

 exerciţii diverse de verificare a nivelului de cunoaştere a structurilor limbii  franceze 

(traducere de text, substituţie etc.); 

 cerinţe de efectuare a unor scurte compoziţii în limba franceză care să reflecte 

cunoaşterea unor tipuri de redactare şi argumentare precum rezumarea, comentariul, 

exprimarea punctului de vedere, redactarea unei scrisori, a unei descrieri/portret, scurtă 

povestire.      

  

Bibliografie orientativă 

Alméras, Jacques, Noblecourt, Pierre, Chastrusse, Jean, Pratique de la communication, Paris, 

Larousse, 1978 

Charaudeau, Patrick, Maingueneau, Dominique, Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil, 

2002 

Romedea, Adriana-Gertruda, Formes discursives, Bacău, Alma Mater, 2007 

Riegel, Martin et al., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 1999. 

 

III. CULTURĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

Subiectele vor conţine:  

 elaborarea unui eseu pe o temă formulată în conformitate cu bibliografia recomandată; 

 cerinţe care să evalueze nivelul de cunoaştere generală în domeniul culturii şi literaturii 

române.  

 

Bibliografie orientativă: 

Blaga, Lucian, „Spaţiul mioritic“, în Opere filozofice. 9. Trilogia culturii, Bucureşti, Editura 

„Minerva“, 1985, pp. 189–334. 

Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent (orice ediţie)  

Crohmălniceanu, Ovidiu S., Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Bucureşti, Ed. „Cartea 

românească“, 1984. 

Ibrăileanu, Garabet, Spiritul critic în cultura românească, Bucureşti, Ed. „Minerva“, 1984, pp. 9–

186  

Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, Ed. „Minerva“, 1972 (sau orice 

altă ediţie). 

Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc (orice ediţie)  

Noica, Constantin, Modelul cultural european, Bucureşti, Ed. „Humanitas“, 1993 

Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, Bucureşti, Ed. „Minerva“, vol. I (1982); vol. II (1984); 

vol. III (1986) 

Simion, Eugen, Întoarcerea autorului. Eseuri despre relaţia creator – operă, Bucureşti, Ed. „Cartea 

românească“, 1981 (sau orice altă ediţie)  

Tănase, Alexandru, O istorie umanistă a culturii române, vol. I–II, Editura Moldova, Iaşi, 1995 

 

IV. COMUNICARE ÎN SPAŢIUL PUBLIC 

Subiectul constă în elaborarea unui eseu pornind de la temele generale abordate în bibliografia de 

specialitate. 

 

Bibliografie orientativă: 

Beciu, Camelia, Comunicare şi discurs mediatic, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2009. 

Cabin, Philippe, Dortier, Jean-François, Comunicarea, Editura Polirom, Iaşi, 2010. 

Chelcea, Septimiu, Ivan, Loredana, Chelcea, Adina, Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura, 

Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2008. 

Joannes, Alain, Comunicarea prin imagini, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
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Liabert, Thierry, Planul de comunicare - cum să-ţi defineşti şi să-ţi organizezi strategia de 

comunicare, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 

McNair, Brain, Introducere în comunicarea politică, Editura Polirom, Iaşi, 2007. 

Mucchielli, Alex, Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de comunicare, 

Polirom, Iaşi, 2005. 

Pailliart, Isabelle (coord.), Spaţiul public şi comunicarea Editura Polirom, Iaşi, 2002. 

Pânişoară, Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2008. 

Zémor, Paul, Comunicarea publică, Institutul European, Iaşi, 2003. 

 

V. STRATEGII INOVATIVE ÎN EDUCAȚIE 

 

1. Procesul de învăţământ: structură, dimensiuni, caracteristici 

2. Sistemul principiilor didactice: definiție, analiza principiilor didactice 

3. Strategiile didactice – delimitări conceptuale 

4. Metodele didactice: definire, clasificare, descrierea metodelor tradiţionale (expunerea, 

conversaţia, exerciţiul, observarea, demonstraţia, lucrul cu manualul) 

5. Mijloacele de învățământ – concept, funcţii, clasificare, rol în procesul didactic 

6. Forme de organizare a procesului de învățământ: individuală, pe grupe, frontală 

7. Strategii de evaluare tradiţionale: probele scrise, probele orale, probele practice, 

8. Valorificarea strategiilor didactice în cadrul practicii pedagogice – aplicații 

 

Bibliografie: 

1. Cerghit, Ioan (2006). Metode de învăţământ. Iaşi: Editura Polirom 

2. Cojocariu, Venera-Mihaela (2008). Teoria şi metodologia instruirii. Bucureşti: Editura Didactică 

şi Pedagogică, R. A. 

3. Cristea, Sorin (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: E.D.P. 

4. Cucoş, Constantin (coord.) (1998). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade 

didactice. Iaşi: Editura Polirom. 

5. Dumitriu, Gh., Dumitriu, C. (2003). Psihopedagogie, București: Editura Didactică şi Pedagogică, 

R.A. 

6. Iucu, R. (2001). Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative, Iași: Polirom 

7. Joița, E. (1998). Eficiența instruirii, București: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. 

8. Lupu, C., Dumitriu C. (2013). Rolul practicii pedagogice în formarea inițială, Bacău: Editura 

Alma Mater. 

9. Mâţă, Liliana (2010). Ghid de pregătire psihopedagogică pentru gradele didactice. Bacău: 

Editura Alma Mater. 

10. Nicola, Ioan (2000). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Editura Aramis. 

11. Oprea, Crenguța (2009). Strategii didactice interactive, repere teoretice și practice. București, 

E.D.P. 
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FACULTATEA DE LITERE                                 Anexa nr. 2 C  
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

- PROGRAM PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ 

 PENTRU CETĂȚENI STRĂINI - 
 

Admiterea la Programul pregătitor de limbă română pentru cetățeni străini se face conform 

cerințelor legale în vigoare. 

 

Tabel 3 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți pentru 

anul I de studii pentru locuri 

finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții cu 

taxă (lei/Euro/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlari-

zați 

(HG.158/ 

2018) 

Buget** 
Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

1.  
Program pregătitor de limba 

română pentru cetățeni străini 
60     

2600 lei/ 

2500 euro 
50 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 
A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează 

serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). Taxa este de 2600 lei/an pentru studenții proveniți din spațiul european și de 2500 

Euro/an pentru studenții proveniți din spațiul noneuropean; 

**procent din alocația bugetară stabilit de MEN. 
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FACULTATEA DE LITERE                                 Anexa nr. 2 D 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționate stabilite 

de OMECTS 6194/13.12.2012. 

Programele de conversie aprobate de MEN sunt următoarele: 

Tabel 4 

 Nr. 

Crt. 
Programul de studii 

Nr. 

Cred. 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

Pentru studenții cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlari-

zați 

(HG.158/ 

2018) 

Buget 
Buget 

Universitate 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Limba și literatura engleză 

 (4 semestre) 
120     2600 - 

2.  Limba și literatura engleză  

(3 semestre) 
90     2600 - 

3. L Limba și literatura franceză   

(4 semestre) 
120     2600 - 

4.  Limba și literatura franceză 

(3 semestre) 
90     2600 - 

5.  Limba și literatura română  

(4 semestre) 
120     2600 - 

6. Limba și literatura română  

(3 semestre) 
90     2600 - 

7. Pedagogia învățământului primar 

și prescolar 

(4 semestre) 

120     2200 - 

A – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul 

programelor de  conversie profesională); 

B – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu 

taxă (se formează serii noi de studii). 

 

  Perioada de înscriere: 1 – 25 septembrie 2019 și 10 – 31 ianuarie 2020*( *doar pentru 

programele de conversie cu durata de 3 semestre). Dosarul de înscriere conține aceleași documente 

ca pentru studiile universitare de master, fără adeverința medicală. Se solicită în schimb, adeverința 

din care să rezulte statutul de cadru didactic al candidatului. Taxa de admitere este 200 lei. 

 Organizarea studiilor este condiționată de constituirea formației de studii.  

 Înmatricularea candidaților declarați admiși la un program de conversie profesională se va 

face începând cu prima zi a semestrului universitar corespunzător (conform structurii anului 

universitar). 

 

 

DECAN, 

 

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei  
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 

BACĂU 

Facultatea de Științe 

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

Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012 

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

 
 

 

Nr. 2885/18.12.2018   Aprobat în C.F. din 18.12.2018 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

III. FACULTATEA DE ŞTIINŢE                Anexa nr. 3 A 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

- STUDII DE LICENŢĂ - 
Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc 

 

CALENDARUL ADMITERII 

1) Matematică şi Informatică 

2) Biologie  

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 15 - 29 iulie 2019 (doar ȋn ziua de 29 iulie până la ora 14, ȋn rest 

până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019 (după ora 14); 

 contestaţii: 30- 31 iulie 2019 (doar ȋn 31 până la ora 12, ȋn rest până la ora 16) si afişarea 

rezultatelor după contestaţii 

 confirmarea locului: 01-03 și 05-07 august 2019, (doar ȋn ziua de 07 august până la ora 

14, ȋn rest până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2019 (după ora 14); 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02-12 septembrie 2019 (doar ȋn ziua de 12 septembrie până la ora 

14, ȋn rest până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2019 (după ora 14); 

 contestaţii 13 septembrie 2019 (până la ora 12);  

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 13 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 16-17 septembrie 2019 (doar ȋn ziua de 17 septembrie până la                         

ora 14, ȋn rest până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare:17 septembrie 2019 (după ora 14).  

 

Programe de studii universitare de licență (180 de credite) 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 
Programul de studii AP/A 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții 

cu taxă (lei/an 

universitar) 

Număr maxim de 

studenți care pot 

fi școlarizați 

(HG.158/ 

2018) Buget1 Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Biologie A 41 0  2600  50 

2.  Informatică A 15 0  2600  80 

3.  Informatică - IFR A 0 0 30 2600  75 

4.  Matematică A 15 0  2600  50 

5.  Fizică informatică AP 0 0 30  7000 30 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează 

serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 

 

Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:  

 Matematică – Informatică;  

 Biologie;  

 

Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe programe 

de studii.  
Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un 

loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opţiuni menţionate în fişa de înscriere.  

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

Precizări generale:  

1. Durata școlarizării la toate programele de studii este de 3 ani. 

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) și IFR (numai pentru Informatică) 

 

Admiterea se face pe bază de  concurs. 

1) Matematică-Informatică, Biologie   

Proba eliminatorie de completare a eseului motivaţional, notată cu Admis/ Respins. 

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

 100 % Media de la bacalaureat; 

 

Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul de 

bacalaureat, astfel: 

1. Nota de la prima probă scrisă; 

2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă); 

3. Nota de la a treia probă scrisă. 

 

MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Facultății. 

Comisia de contestații pe Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare a contestațiilor 

este conform calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare.  

Decizia comisiei de contestații este definitivă.  

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

admitere se consideră definitive și nu mai pot fi modificate.  

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

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

 

CONFIRMAREA LOCULUI  

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au 

obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul I 

de studiu. În vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, până 

la data stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de bacalaureat, în original şi să achite taxa de 

înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

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

termenul stabilit prin regulamentul de admitere, duce la pierderea locului de la buget. 
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CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII: 
Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit numărul 

minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 1, coloanele 3,4,5) programele respective 

nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste cifre vor opta pentru alt 

program de studii de licență, în limita capacității de școlarizare.  

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

universitar 2019-2020, se vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea 

sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs 

la data redistribuirii (respectând capacitatea de școlarizare). 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere-130 lei; 

 taxă înmatriculare-50 lei; 

 taxă de studiu anul I, pentru studenții cu taxă, este precizată în Tabel 1, coloanele 6 și 7. 

Taxa se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe 

avans). 
 

  Valabil pentru toate programele de studii de licență: 

 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în anul 

II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de studenți 
se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii; 

 După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 

aprobare, în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 

universitar, redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 

organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, continuitatea 

programului, solicitarea pieței de muncă etc. 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

III. FACULTATEA DE ŞTIINŢE         Anexa nr. 3 B  
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019- 2020 

 

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – 

TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE 
Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală cu media ultimului loc 
 

CALENDARUL ADMITERII 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 15 - 25 iulie 2019; 

 test de cunoştinţe în domeniu: 26 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019 (după test); 

 contestații: 30; 31 iulie 2019 (până la ora 12) și afișarea rezultatelor după contestații 
 confirmarea locului: 01-03 si 05-07 august 2019, (doar ȋn ziua de 07 august până la ora 14, 

ȋn rest până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2019 (după ora 14). 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02 - 11  septembrie 2019; 

 test de cunoştinţe în domeniu: 12 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2019 (după test); 

 contestații 13 septembrie 2019 (până la ora 12) și afişarea rezultatelor după contestaţii; 

 confirmarea locului: 16, 17 septembrie 2019 (doar ȋn ziua de 17 septembrie până la ora 14, 

ȋn rest până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 17 septembrie 2019 (după ora 14).  

 

Programe de studii universitare de master (120 de credite) 

Tabel 2 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții 

cu taxă (lei/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenți care 

pot fi 

școlarizați  

(HG.691/ 

2018) 
Buget1 Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Matematică didactică 120 0 0 50  5000 50 

2.  Informatică aplicată aplicată în 

ştiinţe și tehnologie 
120 15 0  2600  50 

3.  Biologie medicală 120 0 0 25  4000 25 

4.  Valorificarea resurselor biologice 

şi protecţia mediului 
120 15 0  2600  25 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate 

(nu se formează serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai 

cu locuri cu taxă (se formează serii noi de studii). 

 

CONDIŢII DE ADMITERE: 

Precizări generale:  

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

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 
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Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate).  

Media generală de admitere (calculată cu douǎ zecimale) se obtine astfel: 

 Media examenului de licenţă - 40 %; 

 Nota la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %.  

Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie. 

Criterii de departajare la medii egale sunt: 

1. Nota obţinută la testul de cunoștințe de specialitate; 

2. Media anilor de studii de licență. 

Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere, putând opta pentru unul sau mai multe 

programe de studii (specializări) de master din același domeniu.  

Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidatul respins la prima opţiune poate 

ocupa un loc dintre cele rămase libere la următoarele opţiuni menționate în fișa de înscriere. 

 

MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

Pentru lucrările care au primit iniţial o notă mai mică decât 9,50, în urma recorectării 

lucrării nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, dacă între nota iniţială şi nota 

acordată la contestaţii se constată o diferenţă mai mare sau egală cu 0,50 puncte. 

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota 

acordată iniţial. Pentru lucrările care au primit iniţial o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă 

este nota acordată de către comisia de contestaţii. 

 

CONFIRMAREA LOCULUI  

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au 

obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul I 

de studiu. În vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, până 

la data stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de licență, în original şi să achite taxa de 

înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Neprezentarea diplomei de licență în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul 

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

 

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII: 

Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit numărul 

minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 2, coloanele 3,4,5) programele respective 

nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste cifre vor opta pentru alt 

program de studii de master, în limita capacității de școlarizare.  

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

universitar 2018-2020, se vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea 

sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs 

la data redistribuirii (respectând capacitatea de școlarizare). 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere-130 lei; 

 taxă înmatriculare-50 lei; 

 de taxă de studiu anul I, pentru studenții cu taxă, este precizată în Tabel 2, coloanele 6 și 7. 

Taxa se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studiu (nu se percepe 

avans). 

 

Valabil pentru toate programele de studii de master: 

 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în anul 

II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de studenți 
se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii; 
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 După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 

aprobare, în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 

universitar redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 

organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, continuitatea 

programului, solicitarea pieței de muncă etc. 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

III. FACULTATEA DE ŞTIINŢE                Anexa nr. 3 C 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC 
Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală cu media ultimului loc 

 

CALENDARUL ADMITERII 

 

3) Departamentul pentru pregǎtirea personalului didactic (DPPD) 

Admiterea la programul de formare psihopedagogicǎ (DPPD) se face conform regulamentului 

propriu de desfǎșurarea a programelor psihopedagogice (R-03-02).  

Perioada de ȋnscriere este: 

 Studenții din anul I, Nivel I/Nivel II, se pot înscrie la DPPD și în perioada de confirmare 

la studii universitare de licență/master; 

 01 – 15 octombrie 2018 pentru studenții la ȋnvǎțǎmântul cu frecvențǎ; 

 15 septembrie – 15 octombrie 2018 pentru nivelul postuniversitar. 

 

Programe de formare psihopedagogică (DPPD) 

Tabel 3 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred.*** 

Număr minim de studenţi pentru anul I 

de studii pentru locuri finanţate de la: 
Taxa de 

scolariz. 

pentru 

studenţii cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr maxim 

de studenţi 

care pot fi 

scolarizaţi 

(HG.158/ 

2018 și  

HG.691/ 

2018) 

Buget**** Buget 

Universitate* Taxă 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Program de formare 

psihopedagogică - 

învăţământ cu 

frecvenţă (zi)-Nivel I 

30/35    

anul I – 630 

anul II – 630 

anul III – 1150 

 

2 Program de formare 

psihopedagogică - 

învăţământ 

postuniversitar 

Nivel I, Nivel II 

30    2000  

3 Program de formare 

psihopedagogică - 

învăţământ 

postuniversitar şi 

masteranzi 

Nivel II 

30    
anul I - 1000 

anul II - 1000 
 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 
***Se acordă 35 de credite pentru dubla specializare; 
****Procent din alocaţia bugetară stabilit de MEN. 

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

 

Precizări generale:  

1. Durata studiilor: 

Nivel I – 3 ani 

Nivel II (masteranzi) – 2 ani 
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Nivel I (postuniversitar) – 1 semestru 

Nivel II (postuniversitar) – 1 semestru 
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 

Admiterea la programul de formare psihopedagogicǎ (DPPD), ȋnvǎțǎmântul cu frecvențǎ, se 

face pentru studenții Universitǎții „Vasile Alecsandri” din Bacǎu, pe baza susținerii unui 

interviu/chestionar, ȋn condițiile stabilite de regulamentul propriu de desfǎșurarea a 

programelor psihopedagogice (R-03-02). 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă înmatriculare-50 lei; 

 de taxă de studiu anul I, pentru studenții cu taxă, este precizată în Tabel 3, coloana 6. Taxa 

se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans). 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Anexa nr. 3 D 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționate stabilite de 

OMECTS 6194/13.12.2012. 

Programele de conversie aprobate de MEN sunt următoarele: 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

Tabel 4 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți pentru 

anul I de studii pentru locuri 

finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr maxim 

de studenți 

care pot fi 

școlari-zați 

(HG.158/ 

2018) 
Buget 

Buget 

Universitate 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Matematică (4 semestre) 120 0 0 15  2600 - 

2. Matematică (3 semestre) 90 0 0 15  2600 - 

3. Biologie (4 semestre) 120 0 0 15  2600 - 

4. Biologie (3 semestre) 90 0 0 15  2600 - 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul 

programelor de  conversie profesională); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 
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Nr. 26/11.01.2019 Aprobat în C.F. din 09.01.2019 

 

FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE             Anexa nr. 4A  
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020  

 

- STUDII DE LICENŢĂ - 
Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a candidaţilor cu medie egală 

cu media ultimului loc 
 

CALENDARUL ADMITERII 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 10 - 31 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 01 august 2019; 

 contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 02 august 2019; 

 confirmarea locului: 05 august 2019, de la ora 12,00 – 08 august 2019;  

 afişarea rezultatelor după confirmare: 09 august 2019; 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 04 – 25 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 25 septembrie 2019; 

 contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 27 septembrie 2019 -  28 septembrie 2019, orele 9.00-13.00; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2019. 

 

Programe de studii universitare de licenţă (180 de credite) 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 
Programul de studii AP/A 

Numărul minim de studenţi 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanţate de la: 

Taxa de şcolariz. 

pentru studenţii cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenţi care 

pot fi 

şcolarizaţi 

(HG.158/ 

2018) 
Buget1 Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Administrarea afacerilor A    2800  100 

2.  Contabilitate şi informatică de 

gestiune 
A    2800  200 

3.  Contabilitate şi informatică de 

gestiune – IFR 
A     2600 100 

4.  Marketing A    2800  100 

5.  Marketing - ID A     2600 60 

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

Precizări generale  

1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 3 ani 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinteec@ub.ro
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2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) – 

numai Contabilitate şi informatică de gestiune şi învăţământ la distanţă (ID) – numai Marketing 

Admiterea se face pe bază de concurs. 

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

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de 

la bacalaureat; 

Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidaţii vor indica pe fişa de înscriere, în 

ordinea preferinţelor, opţiunile în ceea ce priveşte programul de studii şi forma de finanţare 

(buget / taxă). Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în 

funcţie de locurile rămase libere la programele de studii respective. Exemplu: Candidatul respins la 

programul de studii A - prima opţiune indicată în fişa de înscriere la concursul de admitere, nu 

poate ocupa un loc la programul de studii B - a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat 

pentru programul de studii B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică. 

 

Criteriile de departajare, la medii egale vor ţine cont de notele obţinute la examenul de 

bacalaureat, astfel: 

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

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

3. Nota obţinută la disciplina limba şi literatura română E(a). 

 

MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

  Contestaţiile se depun în termenul stabilit prin calendarul admiterii la sediul facultăţii şi 
comisia de contestaţii pe facultate le soluţionează.  

Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare. 

 Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele concursului 

de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate. 

 

CONFIRMAREA LOCULUI 

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de 

admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studii. În vederea înmatriculării, candidaţii au 

obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, în intervalul stabilit prin calendarul admiterii, diploma 

de bacalaureat, în original şi să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din 

vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin regulamentul de admitere, duce la 

pierderea locului. 

Înmatricularea ca student, în anul universitar 2019-2020, se face în baza rezultatelor 

concursului de admitere, a diplomei de bacalaureat în original, a fişei de înscriere la studii şi în baza 

contractului de studii, prin decizia rectorului universităţii. Înmatricularea se face după terminarea 

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

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere - 200 lei (taxa de admitere este aceeaşi indiferent 

de numărul de opţiuni ale candidatului); 

 taxă înmatriculare - 50 lei; 

 taxă de studiu pentru anul I, pentru studenţii cu taxă, este conform Tabel 1. Taxa se poate 

plăti în 4 rate, conform actului adiţional la contractul de studii (nu se percepe avans). 
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FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE                                   Anexa nr. 4B 

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER– 

TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE 
Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a candidaţilor cu medie egală 

cu media ultimului loc 
 

CALENDARUL ADMITERII 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 10 – 30 iulie 2019; 

 test de cunoştinţe de specialitate: 31 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 01 august 2019; 

 contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 02 august 2019; 

 confirmarea locului: 05 august 2019, de la ora 12,00 – 08 august 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 09 august 2019. 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 04 – 24 septembrie 2019; 

 test de cunoştinţe de specialitate: 25 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 25 septembrie 2019; 

 contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 27 septembrie 2019 -  28 septembrie 2019, orele 9.00-13.00; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2019. 

 

Programe de studii universitare de master (120 de credite) 

Tabel 2 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenţi 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanţate de la: 

Taxa de şcolariz. 

pentru studenţii cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenţi care 

pot fi 

şcolarizaţi 

(HG.691/ 

2018) 
Buget1 Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Managementul şi administrarea 

afacerilor mici şi mijlocii 
120    3000  50 

2.  Contabilitate, audit şi 

informatică de gestiune 
120    3000  50 

3.  Marketing şi comunicare în 

afaceri 
120    3000  50 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE 

Se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă 

(ciclul I, 3 ani), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă 

durată (4 sau 5 ani), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către 

direcţia de specialitate ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.  

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

Precizări generale:  

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

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF). 

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

testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie. În sala de concurs nu este permis accesul cu 

telefoane mobile sau alte echipamente IT. Se acceptă utilizarea microcalculatoarelor de birou. 
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Media generală de admitere (cu două zecimale, fără rotunjire) este calculată, astfel: 

 Media de la examenul de licenţă - 50 %; 

 Nota de la testul grilă de cunoştinţe de specialitate - 50 %. 

Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidaţii vor indica pe fişa de înscriere, în 

ordinea preferinţelor, opţiunile în ceea ce priveşte programul de studii şi forma de finanţare 

(buget / taxă). Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în 

funcţie de locurile rămase libere la programele de studii respective. Exemplu: Candidatul, respins 

la programul de studii A - prima opţiune indicată în fişa de înscriere la concursul de admitere, nu 

poate ocupa un loc la programul de studii B - a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat 

pentru programul de studii B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică. 

 

Criteriile de departajare la medii egale sunt: 

1. Nota obţinută la testul grilă; 

2. Media examenului de licenţă; 

3. Media anilor de studii de licenţă. 

 

MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 Contestaţiile se depun în termenul stabilit prin calendarul admiterii la sediul facultăţii şi 
comisia de contestaţii pe facultate le soluţionează.  

Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare. 

Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele concursului 

de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate. 

 

CONFIRMAREA LOCULUI 

  Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de 

admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studii. În vederea înmatriculării, candidaţii au 

obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, în intervalul stabilit prin calendarul admiterii, actele de 

studii în original şi să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău. Neprezentarea diplomei de licenţă, în original, din vina exclusivă a 

candidatului admis, în termenul stabilit prin regulamentul de admitere, duce la pierderea locului. 

Înmatricularea ca student în anul universitar 2019-2020 se face în baza rezultatelor 

concursului de admitere, a actelor de studii în original (diplomă de licenţă sau adeverinţă), a 

diplomei de bacalaureat în copie, a fişei de înscriere la studii şi în baza contractului de studii, prin 

decizia rectorului universităţii. Înmatricularea se face după terminarea perioadei de înscriere ca 

student (primele două săptămâni de la începutul anului universitar).  

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere - 200 lei;  

* taxa de admitere vizează un singur program de studii. Candidaţii care optează pentru mai 

mult de un program, vor plăti taxa de admitere pentru fiecare dintre acestea. 

 taxă înmatriculare - 50 lei; 

 taxă de studiu pentru anul I, pentru studenţii cu taxă, este conform Tabel 2. Taxa se poate 

plăti în 4 rate, conform actului adiţional la contractul de studiu (nu se percepe avans). 

 

 



 
 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
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Nr. 5046/13.12.2018 Aprobat în C.F. din 19.12.2018 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

               Anexa nr.5A 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020  

 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (FȘMSS) din cadrul Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău aplică prezentul regulament la toate programele de studii 

oferite, în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională şi cerinţele pieţei forţei 

de muncă şi îl face cunoscut tuturor părţilor interesate, cu cel puţin 6 luni înainte de 

susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe 

pagina web a facultăţii. 

2. FȘMSS organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii 

universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv sportive 

ale candidaţilor; 

3. FȘMSS, prin secretariatul facultăţii, oferă candidaţilor informaţii în legătură cu concursul 

de admitere. Diseminarea informaţiilor şi a recomandărilor, în legătură cu concursul de 

admitere, se face prin intermediul Internetului şi a mijloacelor locale de informare: afişare 

la avizierele facultăţii, în locuri vizibile, broşuri de admitere, pliante, flyere, anunţuri, 

precum şi prin lămuriri suplimentare verbale. 

4. Concursul de admitere se organizează, în baza Regulamentului 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 2019-2020 (R-05-12), al Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

OFERTA DE STUDII ŞI CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE 
 
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

În anul universitar 2019-2020, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 

Bacău oferă viitorilor studenţi, următoarele programe de studii:  

 
Domeniul fundamental – ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

 Educaţie fizică şi sportivă – învăţământ cu frecvenţă, 3 ani 

 Educaţie fizică şi sportivă - învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani 

 Sport şi performanţă motrică - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani 

 Kinetoterapie şi motricitate specială - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani  

 Kinetoterapie şi motricitate specială - învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani 

 
Domeniul fundamental – ŞTIINŢE SOCIALE 

 Terapie ocupaţională - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani 

 

http://www.ub.ro/
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Capacitatea de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru anul universitar 2019-2020 este după cum urmează: 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

fundamental de 

ştiinţă, artă, cultură 

Domeniul de 

licenţă 
Program de studii 

Capacitatea de 

şcolarizare 

(aprobată de 

ARACIS) 

1. 
Ştiinţa Sportului şi 

Educaţiei fizice 

Educaţie fizică şi 

sport 

Educaţie fizică şi sportivă - IF (A) 90 

Educaţie fizică şi sportivă - IFR (A) 75 

Sport şi performanţă motrică - IF (A) 50 

2. 
Ştiinţa Sportului şi 

Educaţiei fizice 
Kinetoterapie 

Kinetoterapie şi motricitate specială - IF (A) 90 

Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR (A) 60 

3. Ştiinţe sociale  Psihologie Terapie ocupaţională - IF (A) 60 

A – acreditat 

 

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

În anul universitar 2019-2020, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău oferă 

viitorilor studenţi, programele de studii din tabelul de mai jos. 

Domeniul de masterat – ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

Capacitatea de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru anul universitar 2019-2020 este după cum urmează: 

 

Tabel 2 

Domeniul de masterat Program de studii 
Capacitatea de şcolarizare 

(aprobată de ARACIS) 

Ştiinţa Sportului şi 

Educaţiei fizice  

Activităţi motrice curriculare şi de timp liber – IF (A) 

150 Performanţă sportivă – IF (A) 

Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională – IF (A) 

A – acreditat  

 

C. STUDII UNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ  

Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar se desfăşoară în conformitate cu Normele metodologice de organizare şi funcţionare 

stabilite de OMECTS nr. 6194/13.12.2012, cu completările ulterioare.  

 

- STUDII DE LICENŢĂ - 
  

Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală cu media ultimului loc  

 

CALENDARUL ADMITERII 

 

1) Domeniul de licenţă EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

prima sesiune: 

 Perioada de înscriere: 8 - 19 iulie 2019; 

Etapa I  

I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a 

dosarului de înscriere, perioada: 8 - 19 iulie 2019; 

Etapa a II-a 

II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, 

admis/respins): 23 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 23 iulie 2019; 

II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 24 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 24 iulie 2019; 
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 contestații: 25 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 25 iulie 2019; 

 confirmarea locului: 26 - 31 iulie 2019 (în zilele lucrătoare); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2019. 

 

a doua sesiune: 

 Perioada de înscriere: 02 - 13 septembrie 2019; 

Etapa I  

I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a 

dosarului de înscriere, perioada: 02 - 13 septembrie 2019; 

Etapa a II-a 

II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, 

admis/respins): 17 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2019; 

II.2. Proba de aptitudini psihomotrice: 18 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2019; 

 contestații: 19 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestații: 19 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 19 - 20 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 20 septembrie 2019. 

 

2) Domeniul de licenţă KINETOTERAPIE 

 

prima sesiune: 

 Perioada de înscriere: 8 - 19 iulie 2019; 

Etapa I  

I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a dosarului 

de înscriere, perioada: 8 - 19 iulie 2019;  

Etapa a II-a 

II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 

22 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 22 iulie 2019; 

II.2. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina 

Biologie (clasa a XI-a): 23 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 23 iulie 2019; 

 contestaţii: 24 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 24 iulie 2019; 

 confirmarea locului: 25 - 31 iulie 2019 (în zilele lucrătoare); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2019. 

 

a doua sesiune:  

 Perioada de înscriere: 02 - 13 septembrie 2019; 

Etapa I  

I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a 

dosarului de înscriere, perioada: 02 - 13 septembrie 2019;  

Etapa a II-a 

II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie, 

admis/respins): 16 septembrie 2019;  

 afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2019; 

II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina 

Biologie (clasa a XI-a): 17 septembrie 2019;  

 afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2019; 
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 contestaţii: 18 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 18 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 19 - 20 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 20 septembrie 2019. 

 

3) Domeniul de licenţă PSIHOLOGIE 

prima sesiune:  

 Perioada de înscriere: 8 - 19 iulie 2019;   

 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive:  

- Interviu motivaţional: 22 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 22 iulie 2019; 

 contestaţii: 23 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestații: 24 iulie 2019; 

 confirmarea locului: 25 - 31 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2019. 

 

a doua sesiune:  

 Perioada de înscriere: 02 - 13 septembrie 2019; 

 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive:  

- Interviu motivaţional: 16 septembrie 2019;   

 afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2019; 

 contestaţii: 18 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestații: 18 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 19 - 20 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 20 septembrie 2019. 

 

Tabel 3 

Programe de studii universitare de licență (180 de credite) 

Nr. 

crt. 
Programul de studii AP/A 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții 

cu taxă (lei/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenți care 

pot fi 

școlarizați 

(HG.158/ 

2018) 
Buget 

Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Educaţie fizică şi sportivă A 
 

  3500  90 

2.  Sport şi performanţă motrică A   3500  50 

3.  Educaţie fizică şi sportivă – IFR A   25  3200 75 

4.  Kinetoterapieşi motricitate 

specială 
A    4000  90 

5.  Kinetoterapieşi motricitate 

specială – IFR 
A   25  3500 60 

6.  Terapie ocupaţională A   30 3500  60 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează 

serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

Precizări generale:  

1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 3 ani 

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) și învățământ cu frecvență redusă 

(IFR) – numai Educaţie fizică şi sportivă și Kinetoterapieşi motricitate specială 
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 Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, se ia în calcul pentru stabilirea 

rezultatului final: media la Proba de aptitudini psihomotrice şi media la examenul de 

bacalaureat. 

 Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie, se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului final: 

nota obţinută la testul grilă (Biologie clasa a XI-a) şi media la examenul de bacalaureat. 

 Pentru domeniul de licenţă Psihologie se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului final: nota 

obținută la Interviul motivațional și media la examenul de bacalaureat. 

 Candidaţii care nu au fost declaraţi apţi la vizita medicală eliminatorie, nu pot participa la 

celelalte probe din concursul de admitere la studii universitare de licență. 

 Candidaţii nu se pot prezenta pentru susţinerea probelor/testelor, cu alte grupe sau la alte 

ore decât cele planificate de către comisie, indiferent de motivul invocat; 

 Pe întregul interval al desfăşurării concursului, candidaţii vor avea asupra lor 

buletinul/cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. 

 După afişarea programului de concurs nu se mai operează nici o modificare; 

 Orele afişate sunt cele de efectuare a apelului; 

 Pentru susţinerea probelor practice, candidaţii vor avea echipament corespunzător, iar 

pentru proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive vor avea instrumente de 

scris cu pastă/cerneală de culoare albastră; 

 Accesul cu telefoane mobile este interzis. 

 

Media generală de admitere (cu două zecimale) se calculează conform Tabel 4. 

Tabel 4 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

fundamental de 

ştiinţă, artă, 

cultură 

Domeniul de 

licenţă 
Program de studii Disciplina 

Pondere  

(%) 

0 1 2 3 4 5 

1. 

Știința sportului 

și educației 

fizice 

Educaţie 

fizică şi sport 

Educaţie fizică şi sportivă - IF (A) 1. Media la proba de aptitudini 

psihomotrice  

2. Media la examenul de 

bacalaureat 

80% 

 

20% 

Educaţie fizică şi sportivă - IFR (A)  

Sport şi performanţă motrică - IF (A) 

2. 

Știința sportului 

și educației 

fizice 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie şi motricitate specială - IF (A) 1. Nota obţinută la testul grilă 

(Biologie cls. a XI-a) 

2. Media la examenul de 

bacalaureat 

60% 

 

40% 
Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR (A) 

3. Ştiinţe sociale  Psihologie Terapie ocupaţională - IF (A) 

1. Nota la proba de testare a 

cunoștințelor și capacităților 

cognitive (Interviu 

motivațional) 

2. Media la examenul de 

bacalaureat 

40% 

 

 

60% 

A – acreditată; IF - învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă 

 

Criteriile de departajare la medii egale: 

Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport: 

1. Media la proba de aptitudini psihomotrice 

2. Media la examenul de bacalaureat 

3. Nota la proba scrisă -  Limba română de la examenul de bacalaureat 

Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie: 

1. Nota obţinută la testul grilă  

2. Media la examenul de bacalaureat 

3. Nota la proba scrisă -  Limba română de la examenul de bacalaureat 

Pentru domeniul de licenţă Psihologie: 

1. Nota obţinută la Interviul motivațional 

2. Media la examenul de bacalaureat 

3. Nota la proba scrisă -  Limba română de la examenul de bacalaureat 
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PROBELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 

 

Concursul de admitere, pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, constă din 

susţinerea probei pentru testarea capacităţilor sportive și a probei de aptitudini psihomotrice. 

Susţinerea probei de aptitudini psihomotrice este precedată de proba pentru testarea 

capacităţilor sportive - traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins). 

Vizita medicală este eliminatorie (admis/respins)* şi se efectuează în perioada de înscriere, 

imediat după depunerea de către candidat a dosarului de admitere.  

*Date fiind condiţiile speciale de lucru, care presupun solicitare fizică, intelectuală şi 

psihică, pentru candidaţii, care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe 

ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, 

adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni 

neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos 

în momentul examinării”;. 

Prima probă a concursului de admitere este testarea capacităţilor sportive și este eliminatorie 

(admis/respins). Proba constă în efectuarea unui parcurs aplicativ ce se desfăşoară contra cronometru.  

Proba de aptitudini psihomotrice este alcătuită dintr-o baterie de 5 teste. Pentru fiecare test se 

acordă o notă de la 1 la 10, conform baremurilor de notare corespunzătoare performanțelor obținute. 

Concursul de admitere, pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie, constă din susţinerea 

probei pentru testarea capacităţilor sportive și a probei de testare a cunoștințelor și capacităților 

cognitive (test grilă cu corectare pe loc, la disciplina Biologie - clasa a XI-a). 

Susţinerea testului grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a) este precedat de proba pentru 

testarea capacităţilor sportive - traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins). 

Pentru domeniul de licenţă Psihologie, programul de studii Terapie ocupaţională, admiterea 

are ca probă susţinerea unui interviu motivaţional. 

 

PREZENTAREA PROBEI PRACTICE PENTRU TESTAREA CAPACITĂŢILOR 

SPORTIVE 

 - PARCURS APLICATIV 

Domenii de licență: Educaţie fizică și sport, Kinetoterapie 

Descriere 

Cu mingea de volei în mână (1) – dribling printre cele trei jaloane aşezate la doi metri distanţă 

unul faţă de celălalt (2) – prinderea mingii (3) – alergare cu transportul mingii la locul iniţial şi 

aşezarea mingii pe sol (4) – alergare pe o distanţă de opt metri (5) – mers în echilibru pe banca de 

gimnastică întoarsă (2,4 m) (6) – alergare spre banca de gimnastică cu ocolirea jalonului (7) – târâre 

din culcat facial pe banca de gimnastică (3 m) cu tracţiune alternativă până la capătul acesteia (8) – 

trecere în sprijin ghemuit la marginea saltelei de gimnastică, rostogolire înainte în ghemuit (9) – 

alergare spre scara fixă (10) – căţărare braţ picior opus la scara fixă până la ultima şipcă (11) – 

deplasare laterală până la cea de a treia scară fixă (12) – coborâre fără săritură (13) – alergare trei 

metri spre banca de gimnastică (14) – minim cinci sărituri de o parte şi alta a băncii de gimnastică (4 

m) (15) – alergare în viteză maximă (3 m) spre sosire (16). 

Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive este eliminatorie, se desfăşoară printr-o 

singură încercare, contra cronometru, iar baremul pentru admis este după cum urmează: 

 Fete – timpii mai mici sau egal cu 60 sec; 

 Băieţi - timpii mai mici sau egal cu 50 sec. 
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Figura 1. Parcurs aplicativ 

 

ADMITERE – Domeniu de licență: Educaţie fizică și sport 

 

Prezentarea probei de aptitudini psihomotrice 

Proba de aptitudini psihomotrice este alcătuită din următoarele teste: 

Tabel 5 

Nr. Aptitudinea Testul 

1.  Forţă explozivă în picioare Săritura în lungime de pe loc 

2.  Forţă segmentară Flotări 

3.  Coordonare picioare Micul maraton 

4.  Coordonare complexă Evantai cu aruncarea unui număr de 6 mingi la o ţintă 

5.  
Mobilitate coxo-femurală în plan 

antero-posterior 
Îndoirea trunchiului înainte 
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DESCRIEREA TESTELOR DIN CADRUL PROBEI DE APTITUDINI 

PSIHOMOTRICE 

 

Forţă explozivă în picioare - Săritura în lungime de pe loc  

 Din poziţia stând cu membrele inferioare uşor depărtate, vârfurile picioarelor înapoia 

liniei trasate pe sol, săritură în lungime cu desprindere de pe ambele picioare, aterizare pe 

ambele picioare în groapa cu nisip. 

 Se înregistrează lungimea săriturii, în metri şi centimetri, de la vârful picioarelor la 

ultimul punct de sprijin pe sol. 

 Fiecare concurent are dreptul la două încercări consecutive, cel mai bun rezultat fiind 

transformat în notă. Candidatului i se permite a utiliza orice grad de flexie în articulaţiile 

picioarelor şi de avântare a braţelor. În cazul în care din prima încercare candidatul obţine 

performanţa echivalentă notei 10 nu mai execută cea de a doua încercare. 

 

Forţă segmentară – Flotări 

 Fete: din sprijin culcat facial pe sol, îndoirea braţelor cu coatele apropiate de trunchi, 

până se ajunge cu pieptul la 10 cm. de sol şi întinderea completă a lor cu revenire în poziţia 

iniţială. 

 Băieţi: din sprijin culcat facial cu picioarele sprijinite pe vârfuri pe banca de gimnastică, 

îndoirea braţelor cu coatele apropiate de trunchi, până se ajunge cu pieptul la 10 cm. de sol 

şi apoi întinderea lor cu revenire în poziţia iniţială. 

 Se punctează numai execuţiile complete şi corecte. 

 
 

 

           Fete 

 

 

        Băieţi 

 
 

 

Figura 2. Flotări 

 

Coordonare picioare – Micul maraton 

Candidatul trebuie să execute alergare cu schimbare de direcţie între şase linii paralele trasate la o 

distanţă de 3 m. între ele, după modelul de mai jos. La fiecare schimbare de direcţie trebuie să 

doboare cu mâna jaloanele aşezate pe sol (figura 1). Fiecare jalon nedoborât se penalizează cu două 

puncte. Plecarea se realizează la propria comandă după semnalul comisiei iar oprirea cronometrului 

se realizează în momentul în care pieptul concurentului depăşeşte linie de sosire trasată pe sol. 

 

 
Figura 3. Micul maraton 
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Coordonare complexă – Evantai cu aruncarea unui număr de şase mingi diferite la o 

ţintă orizontală 

Candidatul trebuie să se deplaseze în viteză pe şase direcţii diferite şi succesive, la capătul cărora 

se găseşte câte o minge de dimensiune şi greutate diferită. Candidatul revine la punctul de start cu 

mingea pe care o găseşte la capătul direcţiei parcurse şi o aruncă într-un cerc situat opus reperului, la o 

distanţă de 6 m faţă de punctul de start (figura 2). Timpul alocat probei este de 30 sec. pentru băieţi şi 40 

sec. pentru fete, fiecare secundă care depăşeşte acest barem fiind penalizată cu 1 punct. 
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Figura 4. Evantai 

 

Mobilitate coxo - femurală în plan antero - posterior 

Din stând pe o bancă cu vârfurile picioarelor la marginea acesteia, se execută îndoirea 

trunchiului înainte, picioarele se menţin perfect întinse, cu ducerea braţelor spre sol şi alunecarea 

palmei pe o riglă gradată aşezată vertical cu gradaţia 50 cm. la nivelul băncii şi cu 0 în sus. Poziţia 

se menţine 2 sec. şi se citeşte valoarea atinsă de degetul mijlociu. Nu se permit arcuiri. 

 

 
Figura 5. Mobilitate coxo-femurală 
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BAREMURILE DE NOTARE PENTRU PROBA DE APTITUDINI PSIHOMOTRICE 
 

B Ă I E Ţ I 

Tabel 6 
Nota 

Testul 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Săritura în lungime de pe loc 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 

2. Micul maraton (secunde) 11,8 12,1 12,4 12,7 13,0 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 

3. Evantai ţintă (număr) 6 - 5 - 4 3 - 2 - 1 

4. Flotări 20 18 16 13 12 11 10 8 6 5 

5. Mobilitate coxo-femurală 64 63 62 60 58 56 54 50 46 42 
 

F E T E 

Tabel 7 
Nota 

Testul 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Săritura în lungime de pe loc 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1.70 1,65 1,60 1,55 1,50 

2. Micul maraton (secunde) 12,1 12,4 12,7 12,9 13,4 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 

3. Evantai ţintă (număr) 6 5 4 3 - 2 - 1 - - 

4. Flotări 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Mobilitate coxo-femurală 69 68 67 66 65 63 61 58 54 50 

 

ADMITERE Domeniu de licență: Kinetoterapie 

Prezentarea probei pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive 

 

Tematica pentru testul grilă - disciplina Biologie (clasa a XI-a): 

 

1. Sistemul nervos – Clasificare, Structura şi proprietăţile neuronului, Structura şi funcţiile 

sistemului nervos somatic, Structura şi funcţiile sistemului nervos vegetativ. 

2. Analizatorii: Segmentele unui analizator, Segmentele şi fiziologia analizatorului vizual, 

Segmentele şi fiziologia analizatorului auditiv, Segmentele şi fiziologia analizatorului vestibular, 

Segmentele şi fiziologia analizatorului cutanat, Segmentele şi fiziologia analizatorului gustativ, 

Segmentele şi fiziologia analizatorului olfactiv, Segmentele şi fiziologia analizatorului kinestezic. 

3. Glandele endocrine: Hipofiza - structură şi fiziologie; Tiroida – structură şi fiziologie; 

Paratiroidele - structură şi fiziologie; Suprarenalele: - structură şi fiziologie; Pancreasul endocrin - 

structură şi fiziologie; Epifiza - structură şi fiziologie; Timusul - structură şi fiziologie; Gonadele - 

structură şi fiziologie; Mecanismul general de reglare nervoasă şi umorală a secreţiei endocrine; 

Disfuncţiile endocrine. 

4. Sistemul osos: Alcătuirea generală a scheletului şi articulaţiilor;  

5. Muşchii scheletici; Structura şi fiziologia fibrei musculare; Manifestări ale contracţiei musculare; 

Oboseala musculară. 

6. Circulaţia: Compoziţia sângelui; Grupele sangvine; Imunitatea; Hemostaza şi coagularea 

sângelui; Activitatea cardiacă; Circulaţia mare şi mică; Sistemul limfatic. 

7. Respiraţia: Structura generală a aparatului respirator, Ventilaţia pulmonară; Volume şi capacităţi 

respiratorii; Schimburile gazoase respiratorii. 

8. Excreţia: Structura generală a sistemului excretor; Formarea şi eliminarea urinei; Compoziţia 

urinei. 

9. Metabolismul: Metabolismul glucidic; Metabolismul lipidic; Metabolismul protidic; Procese 

metabolice la nivel celular; Metabolismul energetic. 

 

Bibliografie: 

1. Cristescu D., Sălăvăstru C., Voiculescu B., Niculescu C. Th., Cârmaciu R. 2014. Biologie – Manual 

pentru clasa a XI-a, Editura Corint, Bucureşti 

2. Roşu, I., Istrate, C., Ardelean, A., 2008, Biologie:  Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 

Bucureşti 
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MODALITATEA DE DEPUNERE ŞI SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 

1) Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii conform prevederilor menționate la 

afișarea rezultatelor.  

2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive şi de testare a 

aptitudinilor psihomotrice, cu excepţia situaţiilor în care candidatul constată existenţa unor erori în 

calculul mediei de admitere, generate, fie de trecerea unor date greşite privind media de la 

bacalaureat și/sau calculul final. 

3) Nu se admit contestaţii pentru testul grilă (disciplina Biologie clasa a XI-a), corectarea 

efectuîndu-se în prezența candidatului, cu excepţia situaţiilor în care sunt sesizate erori de barem. 

4) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, preşedintele comisiei de admitere 

va  preda solicitările preşedintelui comisiei de contestaţii pe bază de proces-verbal. 

5) Comisia de contestaţii va soluţiona cazurile în termen de maximum 48 de ore de la 

preluarea solicitărilor. 

5) Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare la avizierul facultăţii şi pe 

pagina web proprie. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

6) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele 

concursului de admitere se afişează, se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate. 

 

CONFIRMAREA LOCULUI 

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au 

obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul 

I de studiu. În vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, 

până la data stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de bacalaureat/licență, în original şi să 

achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență în original, din vina exclusivă a candidatului 

admis, în termenul stabilit prin regulamentul de admitere, duce la pierderea locului. 

 

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII 

Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit 

numărul minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 3, coloanele 3,4,5) programele 

respective nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste cifre vor 

opta pentru alt program de studii de licență, în limita capacității de școlarizare.  

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

universitar 2019-2020, se vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea 

sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în 

concurs la data redistribuirii (respectând capacitatea de școlarizare). 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere:  

300 lei - domeniul Educaţie fizică şi sport 

300 lei - domeniul Kinetoterapie 

300 lei - domeniul Psihologie 

 taxă înmatriculare: 50 lei; 

 taxă de studiu anul I, pentru studenții cu taxă este conform Tabel 3, coloanele 6 și 7. Taxa 

se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe 

avans). 

 

Valabil pentru toate programele de studii de licență: 

 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în 

anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de 

studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii; 
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 După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 

aprobare, în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 

universitar, redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 

organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, 

continuitatea programului, solicitarea pieței de muncă etc. 
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII 

                                Anexa nr. 5B 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER– 
 

CALENDARUL ADMITERII 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere:  15 - 23 iulie 2019; 

 I. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive: 

- Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 24 iulie 2019; 

  afişarea rezultatelor: 24 iulie 2019; 

 II. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive: 

- Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 25 iulie 2019;  

 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2019; 

 contestaţii: 26 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 iulie 2019;  

 confirmarea locului: 29 - 31 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2019.  

 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02 - 13 septembrie 2019; 

 I. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive: 

- Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 14 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 14 septembrie 2019; 

 II. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive: 

- Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 16 septembrie 2019;  

 afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2019; 

 contestaţii: 17 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 17 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 18 - 20 septembrie 2019;  

 afişarea rezultatelor după confirmare: 20 septembrie 2019. 

 

Tabel 8 

Programe de studii universitare de master (120 de credite) 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții 

cu taxă (lei/an 

universitar) 

Număr maxim de 

studenți care pot fi 

școlarizați 

(HG.691/ 

2018) Buget 
Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Activităţi motrice 

curriculare şi de timp liber 
120    3500  

150 2.  Kinetoterapia în educarea şi 

reeducarea funcţională 
120    4200  

3.  Performanţă sportivă 120    3500  

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează 

serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 
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CONDIŢII DE ADMITERE 

 

Precizări generale:  

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

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe în domeniu).  

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

 Media examenului de licenţă - 40 %; 

 Nota de la testul grilă de cunoştinţe în domeniu - 60 %. 

Participarea la testul de cunoştinţe în domeniu este obligatorie. 

Concursul de admitere pentru studiile universitare de master, domeniul Ştiinţa sportului şi 

educaţiei fizice constă din susţinerea Testului grilă de cunoştinţe în domeniu. 

Susţinerea Testului grilă de cunoştinţe în domeniu, este precedat de Proba practică pentru 

testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins). 

Candidaţii nu se pot prezenta pentru susţinerea probelor/testelor, cu alte grupe sau la alte ore 

decât cele planificate de către comisie, indiferent de motivul invocat; 

Pe întregul interval al desfăşurării concursului, candidaţii vor avea asupra lor buletinul/cartea 

de identitate şi legitimaţia de concurs. 

După afişarea programului de concurs nu se mai operează nici o modificare; 

Orele afişate sunt cele de efectuare a apelului; 

Pentru susţinerea probelor practice, candidaţii vor avea echipament corespunzător, iar pentru 

proba de testare a cunoştinţelor în domeniu vor avea instrumente de scris cu pastă/cerneală de culoare 

albastra; 

Accesul cu telefoane mobile este interzis. 

 

Criteriile de departajare la medii egale sunt: 

1. Nota obţinută la testul grilă; 

2. Media examenului de licenţă. 

3. Media de absolvire a studiilor de licență. 

 

PROBELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 
Pentru toate programele de studii din Domeniul de master – Știința Sportului și  Educaţie 

fizice (Activităţi motrice curriculare şi de timp liber – IF, Performanţă sportivă – IF, și Kinetoterapia 

în educarea şi reeducarea funcţională – IF), prima probă a concursului de admitere este TESTAREA 

CAPACITĂŢILOR SPORTIVE – TEST DE MOTRICITATE și este eliminatorie 

(admis/respins). Proba constă în efectuarea unui parcurs aplicativ ce se desfăşoară contra 

cronometru.  

Concursul de admitere, pentru toate programele de studiu de masterat, constă dintr-o probă 

pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - TEST GRILĂ DE CUNOȘTINȚE ÎN 

DOMENIU (cu corectare pe loc). 

 

PREZENTAREA PROBEI PRACTICE PENTRU TESTAREA CAPACITĂŢILOR 

SPORTIVE 

TEST DE MOTRICITATE AMCTL/PS/KERF 
Descriere 

Din stând, de la punctul de plecare, se efectuează deplasare prin alergare pe lungimea traseului 

(10 metri) până la primul jalon, ocolirea acestuia şi deplasare diagonal, spre următorul jalon de pe 

linia de plecare-sosire, pe direcţia indicată în desen, alergare şerpuită printre jaloanele situate pe 

mijlocul traseului şi întoarcere în acelaşi mod spre linia de plecare-sosire. Deplasarea se continuă 

diagonal spre direcţia penultimului jalon, după care se execută alergarea pe lungimea parcursului spre 

linia de sosire. Startul se execută la semnal sonor, moment în care cronometrul este pornit. 

Executantul trebuie să parcurgă traseul cât mai repede posibil prin ocolirea jaloanelor postate (fără 

doborârea lor) pe direcţia indicată în figura 6, până la linia de sosire, când cronometrul va fi oprit.  
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Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive este eliminatorie, se desfăşoară printr-o 

singură încercare, iar baremul pentru admis este după cum urmează: 

 Fete - timpii mai mici sau egal cu 25 sec; 

 Băieţi - timpii mai mici sau egal cu 20 sec. 

 

Figura 6. Parcurs aplicativ  

 

TESTAREA CUNOŞTINŢELOR ŞI A CAPACITĂŢILOR COGNITIVE - TEST GRILĂ DE 

CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIU 

 

Tematica pentru concursul de admitere - MASTER 

 

A. DISCIPLINE COMUNE OBLIGATORII PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII 

I. Teoria educaţiei fizice şi sportului  

II. Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic  

1. Exerciţiul fizic – mijloc de bază al educaţiei fizice, sportului şi kinetoterapiei: conţinut, 

formă, clasificare. 

2. Noţiuni fundamentale ale domeniului Educaţie fizică şi sport: act motric, acţiune motrică, 

activitate motrică, mişcare, motricitate, dezvoltare fizică, capacitate motrică, activitate corporală, 

calitate motrică, deprindere motrică, educaţie fizică, exerciţiu fizic, sport. 

Bibliografie selectivă: 

1. Mârza-Dănilă, D., 2006, Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Pim, Iaşi; 

2. Mârza, D., 2013, Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic, Editura Alma Mater, Bacău. 

III. Anatomie funcțională şi biomecanică 

1. Lanţurile musculare ale membrelor superioare: alcătuire (muşchii care formează lanţurile), 

funcţie (tipurile de mişcări cotidiene şi sportive la care participă). 

2. Lanţurile musculare ale membrelor inferioare: alcătuire (muşchii care formează lanţurile), 

funcţie (tipurile de mişcări cotidiene şi sportive la care participă). 

Bibliografie selectivă: 

1. Baciu C., 1977, Anatomia funcţională şi biomecanica aparatului locomotor, Ed. Sport-Turism, 

Bucureşti;  
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2. Raveica G., 2006, Anatomia aparatului locomotor şi elemente de anatomie topografică – Miologie, 

EduSoft, Bacău;  

3. Raveica G., 2006, Anatomia aparatului locomotor şi elemente de anatomie topografică – Osteologie, 

Artrologie, EduSoft, Bacău.  

IV. Gimnastică 

1. Termeni de bază în descrierea exerciţiilor de gimnastică 

2. Exerciţii de dezvoltare fizică generală – caracteristici, obiective, clasificare  

3. Exerciţii aplicative – definiţie, clasificare, caracteristici  

Bibliografie selectivă: 

1. Băiaşu, N., 1972, Gimnastica, Ed. Stadion, Bucureşti; 

2. Bănăţan O., 1983, Banca de gimnastică, Ed. Sport-Turism, Bucureşti; 

3. Bedö C. şi colab., 1968, Exerciţii cu partener, Ed. CNEFS, Bucureşti; 

4. Dobrescu T. Constantinescu E., 2006, Bazele teoretice şi metodice ale gimnasticii, Ed. Pim, Iaşi;  

5. Dobrescu T. Constantinescu E., 2006, Concepte teoretice şi aplicaţii practice, Ed. Tehnopress, Iaşi;  

6. Stroescu A., Podlaha R., 1994, Terminologia gimnasticii, Ed. Stadion, Bucureşti;  

7. Tudusciuc I., 1977, Gimnastica acrobatică, Ed. Sport-Turism, Bucureşti;  

8. Tudusciuc I., Bîrlida V., 1973, Parcursuri de obstacole, Ed. Stadion, Bucureşti; 

9. Thomas L., 1961, Exerciţii la scară fixă, Ed. UCFS, Bucureşti. 

V. Atletism 

1. Tehnica şi metodica exerciţiilor din şcoala mersului (mers normal, mers pe vârfuri, mers 

ghemuit, mers pe partea laterală internă şi externă a labei piciorului). 

2. Tehnica şi metodica exerciţiilor din şcoala alergării (alergare uşoară, alergare cu genunchii 

sus, alergare cu joc de glezne, alergare cu pendularea gambei înapoi). 

3. Tehnica şi metodica exerciţiilor din şcoala săriturii (pas sărit, pas săltat, săritură în lungime de 

pe loc). 

4. Tehnica şi metodica exerciţiilor din şcoala aruncării (aruncarea azvârlită cu o mână şi cu două 

mâini, aruncarea lansată cu o mână şi cu două mâini, aruncarea împinsă cu o mână şi cu două 

mâini). 

Bibliografie selectivă: 

1. Raţă Gl., 2002, Atletism – tehnică, metodică şi regulament, Ed. Alma Mater, Bacău; 

2. Raţă Gl., 2003, Predarea atletismului în şcoală, Ed. Alma Mater, Bacău. 

 

B - DISCIPLINE LA ALEGERE 

 

B1 - Discipline pentru programele de studii PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ şi ACTIVITĂŢI 

MOTRICE CURRICULARE ŞI DE TIMP LIBER  

 

I. Volei 

1. Caracteristicile jocului de volei. 

2. Elementele (noţiunile) de bază ale jocului de volei. 

3. Lovirea şi jucarea mingii în volei (tipuri de loviri ale mingii în volei, acţiunile de joc). 

Bibliografie selectivă:  

1. Mârza-Dănilă D., 2006, Volei - Bazele teoretice şi metodice, Ed. PIM, Iaşi;  

2. Mârza-Dănilă D., Grapă F., 2007, Volei în învăţământ, Ediţia II-a, Ed. PIM, Iaşi. 

 

II. Baschet 

1. Caracteristicile jocului de baschet. 

2. Elementele de bază ale jocului de baschet (tehnică şi regulament). 

Bibliografie selectivă: 

1. Ciocan, C., 2004, Baschet - Îndrumar metodologic, Ed. Alma Mater, Bacău; 

2. Ciocan, C., 2007, Tehnica şi tactica jocului de baschet, Ed. PIM, Iaşi. 
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III. Handbal 

1. Caracteristicile jocului de handbal. 

2. Elemente de bază ale jocului de handbal (tehnică şi regulament). 

Bibliografie selectivă: 

1. Acsinte, Al., 2003, Minihandbal - Aspecte de iniţiere în jocul de handbal, Ed. Valinex, Chişinău;  

2. Acsinte, Al., 2006, Handbal - Predarea jocului în şcoala generală, Ed. Performantica, Iaşi; 

3. Acsinte, Al., 2007, Handbal - Fundamente teoretice, Ed. Performantica, Iaşi.  

 

IV. Fotbal 

1. Descrierea jocului de fotbal (Principalele reguli ale jocului de fotbal; Caracteristicile jocului 

de fotbal); 

2. Tehnica şi tactica jocului de fotbal (Consideraţii generale despre tehnică şi tactică în fotbalul 

contemporan; Sistematizarea tehnicii şi tacticii jocului de fotbal; Tehnica şi metodica învăţării 

procedeelor tehnice de bază ale jucătorilor de fotbal). 

Bibliografie selectivă: 

1. Balint Gh., 2002, Fotbal. Curs de bază - curs pentru studenţi, Ed. Universităţii, Bacău; 

2. Balint Gh., 2002, Bazele jocului de fotbal, Ed. Alma Mater, Bacău; 

3. Balint Gh., 2008, Bazele generale ale fotbalului, Ed. PIM, Iaşi. 

 

B2 - Discipline pentru programul de studii KINETOTERAPIA ÎN EDUCAREA ŞI 

REEDUCAREA FUNCŢIONALĂ 

 

Kinetoterapia în afecţiuni ortopedico-traumatice, neurologice şi specifice activităţii 

sportive 

1. Recuperarea afecţiunilor membrului superior. 

2. Recuperarea afecţiunilor membrului inferior. 

Bibliografie selectivă: 

1. Baciu, Cl., 1981, Kinetoterapia pre şi post operatorie, Ed. Sport-Turism, Bucureşti; 

2. Ciofu, E., Ciofu, C, 2002, Esenţialul în pediatrie, Ed. Amaltea, Bucureşti;  

3. George, D., 1994, Suferinţele musculare ale sportivilor, Ed. Monograf, Constanţa; 

4. Manole, V., 2009, Recuperarea în traumatologia sportivă, Editura Alma Mater, Bacău;  

5. Ochiană, G., 2006, Kinetoterapia în afecţiuni neurologice I - Curs pentru studenţii Secţiilor de 

Kinetoterapie, Editura Pim, Iaşi; 

6. Popescu, V., şi col., 2001, Neurologie Pediatrică, Ed. Teora, București;  

7. Robănescu, N., 2001, Reeducarea neuromotorie, Ed. Medicală, Bucureşti;  

8. Sbenghe, T., 1981, Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed. Medicală, 

Bucureşti;  

9. Sbenghe, T., 1987, Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Medicală, Bucureşti; 

10. Vlad, T., Pendefunda, L., 1992, Recuperarea bolnavului hemiplegie adult, Ed. Contact Internaţional, Iaşi;  

11. Zamfir, T., 1995, Ortopedie şi traumatologie pediatrică. Ed. Tradiţie, Bucureşti;  

 

CONFIRMAREA LOCULUI LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, 

SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII - STUDII DE MASTER 

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere 

şi să facă înscrierea pentru anul I de studii. În vederea înmatriculării, candidații au obligația să depună 

diploma de licență în original și să achite taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei. 

NERESPECTAREA CELOR DE MAI SUS, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI. 

 

MODALITATEA DE DEPUNERE ŞI SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

1) Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii conform prevederilor menționate la 

afișarea rezultatelor.  

2) Nu se admit contestaţii pentru probele de testare a capacității sportive.  
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3) Nu se admit contestaţii pentru testul grilă, corctarea efectuîndu-se în prezența 

candidatului, cu excepţia situaţiilor în care sunt sesizate erori de barem. 

4) Se admit contestații în situaţiile în care candidatul constată existenţa unor erori în calculul 

mediei de admitere, generate, fie de trecerea unor date greşite privind media examenului de licenţă, 

fie de calculul final. 

5) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, preşedintele comisiei de admitere 

va  preda solicitările preşedintelui comisiei de contestaţii pe bază de proces-verbal. 

6) Comisia de contestaţii va soluţiona cazurile în termen de maximum 48 de ore de la 

preluarea solicitărilor. 

5) Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare la avizierul facultăţii şi pe 

pagina web proprie. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

6) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele 

concursului de admitere se afişează, se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate. 

 

CONFIRMAREA LOCULUI 

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au 

obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul 

I de studii. În vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, 

până la data stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de licență, în original şi să achite taxa 

de înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Neprezentarea diplomei de licență în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul 

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

 

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII 

Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit 

numărul minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 8, coloanele 3,4,5) programele 

respective nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste cifre vor 

opta pentru alt program de studii de master, în limita capacității de școlarizare.  

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

universitar 2019-2020, se vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea 

sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în 

concurs la data redistribuirii (respectând capacitatea de școlarizare). 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere-300 lei  

 taxă înmatriculare-50 lei; 

 taxă de studiu anul I, pentru studenții cu taxă, este conform Tabel 8, coloana 6. Taxa se 

poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans). 

 

Valabil pentru toate programele de studii de master: 

 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în 

anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de 

studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii; 

 După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 

aprobare, în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 

universitar redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 

organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, 

continuitatea programului, solicitarea pieței de muncă etc. 
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

                                Anexa nr. 5C 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționate stabilite 

de OMECTS 6194/13.12.2012. 

Programul de conversie profesională organizat de FȘMSS din Bacău, este Educație fizică și 

sportivă - 4 semestre. 

Admiterea se realizează pe bază de dosar. 

Perioada de înscriere este 2-30 septembrie 2019. Dosarul de înscriere se va depune la 

secretariatul facultății. 

 

Tabel 9 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de 

școlariz. pentru 

studenții cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenți care 

pot fi 

școlarizați  

 Buget 
Buget 

Universitate 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Educaţie fizică şi sportivă (4 semestre) 120 0 0 15  3300 - 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul 

programelor de  conversie profesională); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 

 

Pentru dosarul de înscriere sunt necesare: 

 CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (se ridică de la secretariatul facultăţii)  

 DIPLOMA DE BACALAUREAT – original şi xerocopie 

 DIPLOMA DE LICENŢĂ şi ANEXA – original şi xerocopie 

 CERTIFICAT DE NAŞTERE – original şi xerocopie 

 CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – original şi xerocopie 

 CARTE DE IDENTITATE – original şi xerocopie 

 ADEVERINŢĂ SALARIAT (din care să rezulte calitatea de cadru didactic) pentru anul 

școlar 2019-2020 

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

hârtie fotografică normală. 

 DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ADMITERE 

 DOSAR PLIC 

 ADEVERINȚĂ MEDICALĂ care trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în 

evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice 

efortul fizic”, „clinic sănătos în momentul examinării”. 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

Taxa de admitere: 200 lei 

Taxa de înmatriculare: 50 lei 

Taxa de studii: 3300 lei / an; 

* Taxa se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe 

avans). 



 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 

BACĂU 
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UNIVERSITATEA”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

 

ŞCOALA DE STUDII DOCTORALE                                 Anexa nr. 6A 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

- STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - 
 

CALENDARUL ADMITERII* 

prima sesiune:  

 înscrierea candidaţilor: 02 - 05 septembrie 2019; 

 susţinerea probei de admitere: 06 septembrie 2019, conform opţiunii conducătorilor 

de doctorat; 

 anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere. 

a doua sesiune:  

 înscrierea candidaţilor: 10 – 13 septembrie 2019; 

 susţinerea probei de admitere: 16 septembrie 2019, conform opţiunii conducătorilor 

de doctorat; 

 anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere. 

 

*perioadele pot fi mărite la solicitarea conducătorilor de doctorat 

 

Programe de studii universitare de doctorat 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Numărul minim de studenți pentru anul I de 

studii pentru locuri finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții cu 

taxă (lei/an 

universitar) 
Buget1 Buget Universitate* Taxă 

0 1 2 3 4 5 

1.  Inginerie industrială    7000 

2.  Inginerie industrială - IFR    7000 

3.  Ingineria mediului    7000 

4.  Ingineria mediului - IFR    7000 

 

Obţinere Certificat/Adeverinţă care să ateste competenţele  

într-o limbă de circulaţie internaţională 

 

1)  Examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională se 

organizează şi se susţine la Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine din UBc, în perioada 

înscrierii.  

2)  Probele examenului de competenţă lingvistică, conţinutul lor şi modul de susţinere a 

acestora se stabilesc de către Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine, se aprobă de către 

Consiliul de administrație şi se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare şi includere pe site-ul 

universităţii.   

3) Pentru candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică valabil, eliberat de o 

instituţie abilitată în acest sens, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.  
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PROCEDURA DE ADMITERE - interviu (probă orală) 

 

1) Fiecare conducător de doctorat stabileşte, pentru domeniul său de doctorat, tematica de 

admitere şi bibliografia cuprinzând lucrările de specialitate din care vor fi examinaţi candidaţii. 

Bibliografia și tematica vor fi transmise secretariatului ȘSD și vor fi aduse la cunoştinţa 

candidaţilor, prin afişare şi postare pe site-ul universităţii, conform calendarului admiterii. 

2) Fiecare conducător de doctorat întocmeşte câte o listă cu rezultatele concursului de 

admitere la doctorat în care candidaţii examinaţi sunt ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a 

mediilor concursului de admitere. 

3) Sunt declaraţi admişi la doctorat candidaţii cu media de minim 7,00, al căror număr de 

ordine în lista cu rezultatele concursului de admitere este mai mic sau egal cu numărul de locuri 

alocat la forma de învăţământ la care au candidat.  

4) Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi, care au realizat aceeaşi 

medie, se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii:  

a) media generală a anilor de studii universitare de master sau echivalente;  

b) media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau echivalente.  

5) Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna contractul de studii universitare de 

doctorat.  

6) Candidaţii declaraţi admişi şi care au semnat contractul de studii universitare de doctorat 

sunt înmatriculaţi şi capătă calitatea de studenţi doctoranzi prin decizia rectorului UBc. 

I.  Procedura de admitere în domeniul Inginerie Industrială 

  Proba de admitere constă într-un colocviu, care va cuprinde:  

a) Evaluarea activității candidatului, până la data susținerii colocviului, activitate probată 

prin CV-ul acestuia și eventual pe baza unor rezultate valorificate prin lucrări de cercetare 

publicate sau comunicate, brevete de invenții, participări în colective de cercetare, proiecte 

tehnice realizate etc.; 

b) Prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat, proiect care va conține 

următoarele date: Titlul generic; Eșalonarea etapelor dezvoltării proiectului; Documentația și 

datele esențiale privind proiectul; Mijloace necesare de implementare; Elemente originale 

ale proiectului; 

II. Procedura de admitere în domeniul Ingineria Mediului 

  Proba de admitere constă într-un interviu, care va cuprinde: prezentarea activităţii 

candidatului şi a temei propuse pentru teza de doctorat şi răspunsuri la întrebări. Se vor avea în 

vedere: activitatea desfăşurată de candidat până în prezent în domeniul Ingineriei mediului sau 

înrudit, gradul de cunoaştere al temei propuse (stadiul actual al cercetărilor în domeniu), gradul de 

originalitate al temei propuse, calitatea răspunsurilor la întrebări. 

 

 CUANTUMUL TAXELOR  

Taxă de admitere   120 lei 

Taxă competență lingvistică  60 lei 

Taxă de înmatriculare    50 lei 

Taxă anuală de studii (conform Tabel 1, coloana 5) este de 7000 lei/ an – pentru studii 

doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi admiși pe 

locuri cu taxă)* 

*Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă, toate cheltuielile privind susţinerea 

publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare etc.) sunt suportate 

de către studentul doctorand. 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Anexa nr. 6B 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

la concursul de admitere 

pentru studii universitare de doctorat sesiunea  septembrie 2019 
 

A. DATE DE IDENTIFICARE 

 

Nume de familie (din certificatul de naştere), cu majuscule                                Iniţiala 

tatălui 

                         
 

 

Nume de familie actual, din certificatul de căsătorie/înfiere/de modificare a numelui, dacă este cazul, cu 

majuscule       

                         

 

Prenume 

                         

 

Cod numeric personal      Sex (bifaţi)           Stare civilă (bifaţi)  

              M  F   Căs.  Necăs  

 

Data naşterii (zz/ll/aaaa)     Naţionalitate    Cetăţenie 

                         

 

Locul Naşterii (localitate, judeţ, ţară) 

 

 

Domiciliu stabil (localitate, judeţ, ţară) 

 

Stradă            Numărul 

                         

Bloc         Scara             Etaj  Ap.   Cod poştal 

                          

 

Carte de Identitate 

Seria    Nr          Data 

eliberării 

        

Paşaport 

Seria          An eliberare     Valabil (ani)   

 

Telefon mobil      Telefon fix      

                         

E-mail 

                         
 

LOCUL DE MUNCĂ (dacă este cazul):  

Denumirea instituţiei _____________________________________________________________________ 

Funcţia deţinută _________________________________________________________________________ 

Adresa instituţiei la care lucrează candidatul: Țara ___________________, Judeţul ____________________ 

Localitatea __________________________ 
 

 

F 102.07/Ed.2 Document de uz intern 
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B. STUDIILE DE LICENȚĂ ABSOLVITE 

 

Instituția de învățământ superior____________________________________________________________ 

Localitatea _________________________  Judeţul _____________________ Ţara___________________ 

Facultatea _____________________________________ Domeniul fundamental______________________ 

Domeniul de studiu______________________________Specializarea ______________________________ 

Titlul obţinut _______________________________________Forma de învăţământ (ZI/ID/FR) ______ 

Forma de finanţare (buget/ taxă) ___________  Durata studiilor _______  

Anul începerii studiilor___________ Anul finalizării studiilor _____________ 

Tipul diplomei-denumirea ___________________________________Seria şi nr. diplomei ______________ 
                                                                       ( diplomă de licenţă / diplomă de inginer / echivalentă pentru absolvenţi în străinătate) 

Emisă de Universitatea__________________________________________ Nr. şi data eliberării__________ 

Nota examen de licentă ____________ Numărul suplimentului la diplomă/foii matricole___ ___________ 

 
 

C. STUDIILE DE MASTER ABSOLVITE  

 

Instituția de învățământ superior_____________________________________________________________  

Ţara __________________  Judeţul _____________________ Localitatea __________________________   

Facultatea _____________________________________________________________________________       

Domeniul fundamental ____________________________________________________________________ 

Domeniul de studii ___________________________ Specializare__________________________________ 

Titlul obţinut _______________________________________ Forma de învăţământ (ZI/ID/FR) ______ 

Forma de finanţare (buget/ taxă) ___________  Durata studiilor __________ Anul începerii studiilor______  

Anul absolvirii studiilor______________ 

Tipul diplomei-denumirea ___________________________________Seria şi nr. diplomei ______________ 
                                                                                    (diplomă de master / echivalentă pentru absolvenţi în străinătate) 

Emisă de Universitatea__________________________________________ Nr. şi data eliberării__________ 

Numărul foii matricole care însoţeşte diploma _____________ Nota examen de disertaţie _______________ 

 

D. STUDIILE DE DOCTORAT 

 

Domeniul de studii universitare de doctorat 1…………………………………….……………..………, 
 

Conducător de doctorat ……………………………………………….……………….……………………, 

Forma de învăţământ:   cu frecvenţă2 □,       cu frecvenţă redusă3 □, 

Forma de finanţare:   buget cu bursă2 □,    buget fără bursă3 □,     cu taxă □,  

                       cont propriu în lei □, cont propriu valutar □, cont propriu nevalutar □. 

 

Aţi mai urmat studii universitare de doctorat finanţate de la buget în UVABc? 

Da  În perioada   Nu  

 

Aţi mai urmat studii universitare de doctorat finanţate de la buget în altă universitate din România? 

Da  În perioada   Nu  

 
F 102.07/Ed.2 Document de uz intern 

                                                           
1 Domeniile în care se organizează studii universitare de doctorat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: Inginerie industrială, Ingineria 

mediului 
2  Doctoranzii de la forma de învățământ cu frecvență bursieri au obligația de a desfășura activități pe o durată zilnică de 8 ore, cu excepția sărbătorilor 

legale. 
3 Doctoranzii de la forma de învățământ cu frecvență redusă sunt la forma de finanțare buget fără bursă. 
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Limbi străine cunoscute                                 

                         

 

Certificat de atestare competenţe lingvistice 

            

 

Solicit prezentarea la examenul de competență pentru limba: 

            

 

Cazare în cămin 

Solicitaţi cazare în căminele UVABc? (bifaţi opţiunea)  Da   Nu  

 

Toate rubricile din prezenta fişă trebuie completate. 
 

Subsemnatul declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor 

nesincere, că informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Mă oblig să anunț la secretariatului Școlii de Studii 

Doctorale orice modificare în ceea ce privește datele declarate, în cel mai scurt timp. 

 

I M P O R T A N T: 

Toţi candidaţii admişi sunt obligaţi să se prezinte la secretariatul ȘSD până la data de  ................. pentru 

confirmarea locului ocupat și semnarea contractului de studii, după cum urmează: 

- Candidații admiși la BUGET vor depune actele în original, vor semna contractul de studii și vor achita 

taxa de înmatriculare, în valoare de 50 de lei. 

- Candidații admiși CU TAXĂ vor semna contractul de studii și actul adițional și vor achita taxa de 

înmatriculare în valoare de 50 de lei. Achitarea taxelor de studii se va face conform actului adițional.  

Nerespectarea celor de mai sus determină pierderea locului ocupat. Indiferent de motiv, taxele și 

dosarele de admitere nu se returnează. 
Declar că datele din acest document sunt conforme cu realitatea. 

  

Data __________________                                    Semnătură candidat ______________________ 

 

E.DATE CARE SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SECRETARIATUL ȘSD 

 

Rezultate anterioare studii licenţă 

Media anilor de studii de licenţă      Nota examen de licentă     

 

Rezultate anterioare studii master   

Media anilor de studii de master      Nota examen de disertaţie     

 

Taxa de admitere s-a achitat cu: 

Chitanţa nr.      Din data (zz/ll/aaaa)           

 

Taxa de înmatriculare s-a achitat cu: 

Chitanţa nr.      Din data (zz/ll/aaaa)           

 

Alte observaţii: 

 

 

 

         Secretar Şcoala de Studii Doctorale 

                   

 



 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 

BACĂU 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Anexa nr. 7 

 

 
COLEGIUL DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 
Profilul/Domeniul Calificarea profesională 

Durata 

studiilor (nr. 

semestre). 

Învățământ cu 

frecvență 

Nr. 

min. 

locuri 

Buget 

sau cu 

Taxa 

Taxa de 

școlarizare 

(lei/an școlar) 

Şcoala postliceală  

1. Mecanică 

 Tehnician proiectant în construcţia 

de maşini 
3 30 3000 

 Tehnician tehnolog mecanic 3 30 3000 

 Tehnician operator maşini cu 

comandă numerică 
2 30 3000 

 Optician 3 30 3000 

2. Informatică  Analist programator 3 30 3000 

 Tehnician echipamente de calcul 3 30 3000 

3. Energetică  Tehnician electroenergetician 3 30 3000 

 Tehnician termoenergetician 3 30 3000 

4. Industria alimentară  Tehnician dietetician 3 30 3000 

 Tehnician controlul produselor 

agroalimentare 
3 30 3000 

5. Protecţia mediului  Tehnician laborant pentru 

protecţiacalităţii mediului 
4 30 3000 

6 Comerţ  Tehnician activităţi comerciale 4 30 3000 

7. 
Economic 

 Agent fiscal 4 30 3000 

 Asistent de gestiune 4 30 3000 

8. Estetica şi igiena 

corpului omenesc 
 Tehnician maseur 4 30 3000 

9. Sănătate şiasistenţă 

pedagogică 
 Asistent medical de laborator 6 30 3000 

10. Sportiv  Antrenor 4 30 3000 

Şcoala de maiştri  

1. Mecanic  Maistru mecanic 3 30 3000 

 Maistru cazangerie, construcţii 

metalice şi sudură 
3 30 3000 

2. 

Electric 

 Maistru electrician centrale, 

staţiişireţele electrice 
3 30 3000 

 Maistru termoenergetic 3 30 3000 
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Anexa nr. 8 
 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea ………………………………. 
 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  - Nr. ____ 

la concursul de admitere – studii universitare de ……………………. 

Nume şi prenume (cu iniţiala tatălui) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data şi locul naşterii: ______________________________________________________________ 

Nr. şi serie B.I./ C.I. ____________________ CNP ______________________________________ 

Student/ Licențiat  ___________________Forma de finanţare: _____________________________ 

Naţionalitatea ____________________________________________________________________ 

 

OPŢIUNI: 

1. ____________________________ 6. ____________________________ 

2. ____________________________ 7. ____________________________ 

3. ____________________________ 8. ____________________________ 

4. ____________________________ 9. ____________________________ 

5. ____________________________ 10. ____________________________ 

 
N O T Ă: 

Candidaţii trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de 

studii care îndeplinesc numărul minim de studenți înmatriculaţi, stabilit pentru fiecare program de 

studii, conform Regulamentului de admitere. 

 

ACTE DE STUDII:  

Originale: D. Bac. ___  D. Lic. ___ FM ___ Supliment ___   

Copii: D. Bac. ___  D. Lic.  ___ FM ___ Supliment _____ 

 

Domiciliul stabil: 

Str. _____________________________________________, nr. ____, bl._____, sc._____, ap.____ 

Loc. ______________________________________________, jud.__________________________ 

Mediu (urban/ rural) ______________________________ 

Telefon ________________________________________ 

 
I M P O R T A N T: 

Toţi candidaţii admişi sunt obligaţi să se prezinte la secretariatul facultății până la data de  ................. 

pentru confirmarea locului ocupat și semnarea contractului de studii, după cum urmează: 

- Candidații admiși la BUGET vor depune actele în original, vor semna contractul de studii și vor achita 

taxa de înmatriculare, în valoare de 50 de lei. 

- Candidații admiși CU TAXĂ vor semna contractul de studii și actul adițional și vor achita taxa de 

înmatriculare în valoare de 50 de lei. Achitarea taxelor de studii se va face conform actului adițional.  

Nerespectarea celor de mai sus determină pierderea locului ocupat. Indiferent de motiv, taxele și 

dosarele de admitere nu se returnează. 
Declar că datele din acest document sunt conforme cu realitatea. 

 

 Data,            Semnătura candidatului, 


