
F 03.07/Ed.1           

ANEXE 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

 

Facultatea de Ştiinţe 
 

Art. 1. (1) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita cuantumul taxei de studii, integral sau 

parţial, conform precontractului de studii pe care îl vor încheia la confirmarea locului. 

Art. 2.   (1) Soluționarea 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. 

 

 

 Anexa nr. 1 A 
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017 

 

- STUDII DE LICENŢĂ - 

Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc 

 
 

CALENDARUL ADMITERII 

 

a) Matematică şi Informatică 

b) Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului  
 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 10 - 27 iulie 2017 (doar in ziua de 27 iulie până la ora 14, in rest până la ora 

16); 

 afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017 (după ora 14); 

 contestații: 28; 31 iulie 2017 (până la ora 12) si afișarea rezultatelor după contestații 

 confirmarea locului: 01 - 04 august 2017, (doar in ziua de 04 august până la ora 14, in rest până la 

ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 04 august 2017 (după ora 14); 

 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 04 - 20 septembrie 2017 (doar in ziua de 20 septembrie până la ora 14, in rest 

până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2017 (după ora 14); 

 contestații 21; 22 septembrie 2017 (până la ora 12); afişarea rezultatelor după contestaţii; 

 confirmarea locului: 25 - 26 septembrie 2017 (doar in ziua de 26 septembrie până la ora 14, in rest 

până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2017 (după ora 14).  

 

c) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP) 
 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 10 - 25 iulie 2017 (până la ora 14); 

 proba de aptitudini vocaționale: 26 - 27 iulie 2017 (până la ora 14); 

 afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017 (după ora 14); 
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 contestații: 28; 31 iulie 2017 (până la ora 12) si afișarea rezultatelor după contestații 

 confirmarea locului: 01 - 04 august 2017, (doar in ziua de 04 august până la ora 14, in rest până la 

ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 04 august 2017 (după ora 14); 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 04 - 18 septembrie 2017 (până la ora 14); 

 probe concurs: 19-20 septembrie 2017 (până la ora 14); 

 afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2017 (după ora 14); 

 contestații 21; 22 septembrie 2017 (până la ora 12); afişarea rezultatelor după contestaţii; 

 confirmarea locului: 25 - 26 septembrie 2017 (doar in ziua de 26 septembrie până la ora 14, in rest 

până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2017 (după ora 14).  

 

Domeniile de admitere 

Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

Domeniul 

de licență1) 

Programul de 

studii 

universitare de 

licență 1) 

Acreditare/ 

Autorizare 

provizorie 

(A/AP)1) 

Forma 

de 

învăță-

mânt1) 

Capacitatea de 

școlarizare 
(numărul maxim de 

studenți care pot fi 

școlarizați)1) 

Cifra de școlarizare pentru 

studii finanțate de la 

bugetul de stat 

Cifre de 

școlarizare 

pentru studii 

cu taxă 

Cifra totală 

de 

școlarizare 
2) 3) 4) 5)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9   12 13 

Matematică Matematică  A IF 50 15 1 1 1   34 50 

Informatică Informatică  A IF 80 15 0 5 1   60 80 

Informatică Informatică  A IFR 75 0 0 0 0   75 75 

Știința 
mediului 

Ecologie şi 

protecţia 

mediului  

A IF 50 14 1 1 0   35 50 

Biologie Biologie  A IF 50 23 0 3 1   24 50 

Științe ale 
educației 

Pedagogia 

învăţământului 
primar şi 

preşcolar  

A IF 75 11 0 1 1   63 75 

 TOTAL 6     380         

A – acreditată,  IFR – Învățământ cu frecvență redusă; 
1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al 

domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de desfășurare, al numărului de 

credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de 
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2017-2018. 

2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației naționale privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii 
universitare de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2017-2018 (ordin). 

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

4) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, care au diplomă de bacalaureat obținută în România sau ȋn afara României. 
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni. 

 

Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:  

- Matematică – Informatică;  

- Biologie – Ecologie și protecția mediului;  

- Pedagogia învățământului primar și preșcolar. 

 

Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe programe 

de studii.  
Admiterea se face în ordinea: opţiune, apoi medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa 

un loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opţiuni menționate în fișa de înscriere.  

 

Condiţii de admitere: 

Admiterea se face pe bază de  concurs. 

 

1) Matematică-Informatică, Biologie-Ecologie şi protecţia mediului,   

   

Proba eliminatorie de completare a eseului motivațional, notată cu Admis/ Respins. 

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

 100 % Media de la bacalaureat; 
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2) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 

Etapa I: Proba eliminatorie de testare a aptitudinilor vocaționale, notată cu Admis/Respins. 

Pentru proba eliminatorie de aptitudini vocaționale (desen, muzică, dicție) nu este necesară 

consultarea nici unei bibliografii. 

 

Etapa a II-a: Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  

1. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%; 

2. Nota de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (scris) - 50%. 

 

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. 

 

Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii: 

Dacă în urma celor douǎ sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 de locuri la programele 

Matematică, Ecologie și protecția mediului, Informatică (IFR), minimum 25 de locuri la programele 

Biologie, Informatică (IF), minimum 50 de locuri la programul Pedagogia învățământului primar și 

preșcolar, programele respective nu vor funcționa în anul universitar 2017-2018. Candidații admiși sub 

aceste cifre și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt domeniu de licență, la propunerea 

departamentului care coordonează domeniul respectiv, cu aprobarea Consiliului Facultății de Științe și 

a Consiliului de administrație. Locurile bugetare rămase libere de la programele de studii care nu vor 

funcționa în anul universitar 2017-2018, se vor redistribui la celelalte programe și se vor ocupa, în 

ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la 

data redistribuirii. 
 

               

Anexa 2 A 
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017 

 

CUANTUMUL TAXELOR DE ADMITERE 

la studii universitare de licenţă 

 
3 Facultatea de Ştiinţe  130 lei 

 

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU PENTRU ANUL I 

(studii universitare de licenţă) 
3. Facultatea de Ştiinţe   2.500 lei/an  
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

 

Anexa nr. 1 B  
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017 

 

- 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 

 

 

 Facultatea de Ştiinţe 
 

CALENDARUL ADMITERII 
prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 10 - 26 iulie 2017; 

     test de cunoştinţe în domeniu: 27 iulie 2017; 

 afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017 (după test); 

 contestații: 28; 31 iulie 2017 (până la ora 12) si afișarea rezultatelor după contestații 

 confirmarea locului: 01 - 04 august 2017, (doar in ziua de 04 august până la ora 14, in rest până la 

ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 04 august 2017 (după ora 14); 

 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 04 - 19 septembrie 2017; 

 test de cunoştinţe în domeniu: 20 septembrie 2017; 

 afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2017 (după test); 

 contestații 21; 22 septembrie 2017 (până la ora 12) si afişarea rezultatelor după 

contestaţii; 

 confirmarea locului: 25, 26 septembrie 2017 (doar in ziua de 26 septembrie până la ora 14, in rest 

până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2017 (după ora 14).  

 

Precizări generale:  

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

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

Condiţii de admitere 

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 

1. Nota obţinută la testul de cunoștințe de specialitate; 

2. Media anilor de studii. 

 

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, apoi medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc dintre cele rămase libere 

la următoarele opţiuni menționate în fișa de înscriere. 

 

Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii: 
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 Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă 

numărul minim de 20 locuri, acel program nu va funcționa în anul universitar 2017-2018. Candidații 

admiși sub această cifră și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii de 

master, la propunerea departamentului care coordonează programul cu aprobarea Consiliului Facultății 

de Științe și a Consiliului de administrație. De asemenea, dacă în anul II de studii, la domeniul 

respectiv de master, promovează mai puțin de 14 studenți, cifra minimă de admitere pentru 

funcționarea programului de studii se majorează cu diferența dintre 14 și numărul de studenți 

promovați în anul II. Locurile bugetare rămase libere de la programele de studii care nu vor funcționa 

în anul universitar 2017-2018, se vor redistribui la celelalte programe și se vor ocupa, în ordinea 

sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data 

redistribuirii.  

Învăţământ universitar de master – 2 ani 
   

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, 
al domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice de desfășurare, al 

numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum 

și al numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2017-2018. 
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin. 

3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin. 

4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin. Md –Moldova; Ucr – Ucraina; Dia – Diaspora. 

 

Anexa 2 B 

la Regulamentul de admitere pentru anul 2017 

 

CUANTUMUL TAXELOR DE ADMITERE 

la studii universitare de master 

 
3. Facultatea de Ştiinţe  130 lei 

 

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU PENTRU ANUL I 

(studii universitare de master) 
3. Facultatea de Ştiinţe  2.500 lei/an (VRBPM, IASTE, IA, MD, Master PIPP(SIE)) 

3.300 lei/an (BM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Capacitatea 

de 

școlarizare1) 
(număr maxim de 

studenți care pot fi 

școlarizați) 

Cifra de școlarizare 

pentru studii 

finanțate de la 

bugetul de stat 

Cifre de 

școlarizare 

pentru 

studii cu 

taxă 

Cifra 

totală 

de 

școlar

izare 

MD Ucr Dia 

2) 3) 
4
) 

5
) 

b f
b 

b f
b 

b f
b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

Biologie 

Valorificarea resurselor 

biologice şi protecţia 

mediului 

IF 20 15 1 0 0 5 20 

0 0 0 0 0 0 

Biologie medicală* IF 30 0 0 2 0 28 30 

0 2 0 0 0 0 

Informatică 

Informatică aplicată în 

ştiinţe şi tehnologie 
IF 25 15 0 1 1 9 25 

1 0 0 0 0 0 

Informatică aplicată IF 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 

Matematică Matematică didactică IF 50 0 0 0 0 50 50 
0 0 0 0 0 0 

Ştiinţe ale 

educaţiei 

Strategii inovative în 

educaţie 
IF 60 0 0 0 0 60 60 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3  210             

A 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Anexa 1 D 

la Regulamentul de admitere pentru anul 2017 

 

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 (taxa de studii: 900 lei/ semestru, taxa de admitere - 130 lei) 

1. Matematică – 3 semestre; 

2. Matematică – 4 semestre; 

3. Biologie – 3 semestre; 

4. Biologie – 4 semestre; 

 

 


