
UNIVERSITATE DE STAT

UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” 
DIN BACĂU



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GHIDUL  STUDENTULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BACÃU 
2012 



Bun venit la Universitatea 
“Vasile Alecsandri” din 

Bacău!  
 
 

În anul 1961, prin H.C.M. nr. 547/1961 şi Ordinul Ministrului 
Învăţământului şi Culturii nr. 688/1961 se înfiinţează Institutul 
Pedagogic din Bacău, iar în anul 1976 Institutul Pedagogic devine 
Institutul de Învăţământ Superior din Bacău, în care sunt dezvoltate, 
în principal, specializările din domeniul tehnic. În anul 1990 institutul 
devine Universitatea din Bacău, în conformitate cu Ordinul nr. 
7751/1990 al Ministrului Învăţământului. În anul 2009, prin H.G. nr. 
1093 Universitatea din Bacău își schimbă numele În Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Misiunea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este 
didactică şi de cercetare ştiinţifică. Universitatea pregăteşte viitorii 
licenţiaţi în domeniile fundamentale ale știinţei şi oferă certificarea în 
domeniile şi specializările de licenţă. De asemenea, se realizează 
perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare a absolvenţilor 
prin studii universitare de master, studii universitare de doctorat, 
cursuri postuniversitare de scurtă durată, cursuri de formare continuă, 
studii postuniversitare de specializare şi programe postuniversitare de 
conversie profesională. 

În perioada 1990 – 2011 Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău şi–a dezvoltat aria domeniilor şi specializărilor, ajungând 
în prezent să aibă o structură formată din cinci facultăţi şi un 
departament, în care funcţionează 38 programe universitare de 
licenţă, 30 programe universitare de master, 3 programe universitare 
de doctorat, 3 programe postuniversitare de formare continuă, 2 
specializări postuniversitare şi diferite cursuri de formare continuă. 

Pe lângă aceste programe, studenţii Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău pot accesa cursurile Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic; pot obţine Permisul European de 
Conducere a Computerului (ECDL – European Computer Driving 
Licence), care este cel mai răspândit program de certificare a 
aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional 
în peste 135 de ţări; pot urma Programul Academic CISCO 
NETWORKING (firma CISCO SYSTEMS, liderul mondial în 
domeniul interconectării reţelelor de calculatoare, prin reprezentanţa 



sa din România şi M.E.C.T.S. au stabilit un parteneriat, convenind 
aderarea la programul “CISCO Networking Academy”. La acest 
program au aderat peste 50 de ţări). 

Din punctul de vedere al indicatorilor naţionali de calitate, 
analizați de C.N.F.I.S. (Consiliul Național pentru Finanțarea 
Învățământului Superior) și C.N.C.S.I.S. (Consiliul Național al 
Cercetării Științifice din Învățământul Superior), Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău se situează în prima jumătate a 
universităţilor din România (locul 19 din 49 universități de stat). În 
plus a fost certificată în Sistemul de Management al Calităţii pentru 
învăţământ universitar de licenţă, master şi doctorat, pentru cercetare 
ştiinţifică, transfer tehnologic, consultanţă şi asistenţă tehnică în anul 
2007 și recertificată în anii 2008, 2009 și 2010. Din luna decembrie 
2010 este certificată în Sistemul Integrat de Management, respectiv: 
SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 
18001:2008 şi SA 8000. 

Recunoaşterea calităţii activităţii didactice şi de cercetare, 
care se desfăşoară la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
este realizată şi de programele bilaterale privind mobilitatea 
studenţilor şi cadrelor didactice între universităţile europene. La 
nivelul anului 2010 aveam 85 de acorduri cu 73 de parteneri din 21 
de țări, atât prin L.L.P. (Life Long Program) Erasmus, cât și prin alte 
colaborări. Viaţa studenţilor în Bacău>este deosebită atât din punct 
de vedere al condiţiilor sociale foarte bune din cămine şi cantină, cât 
şi din punct de vedere al ofertei culturale a municipiului Bacău. 

Acestea sunt câteva din motivele pentru care recomandăm 
absolvenţilor de liceu să aleagă Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău pentru studii universitare de licenţă, iar licenţiaţilor să urmeze 
cursurile universitare de master şi doctorat la Bacău. Studenţii şi 
absolvenţii noştri, cu alte cuvinte partenerii noştri de dialog, sunt cei 
care pot certifica în plus cele prezentate, deoarece au fost tot timpul 
în centrul atenţiei noastre. 

Indiferent de vârstă, vă aşteptăm cu drag la Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău pentru a vă forma în programele de 
studii dorite de dvs. Cei 50 de ani de existenţă ai Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău ne dau dreptul să credem că vom fi un bun 
partener de dialog. 
Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
Prof. univ. dr. ing. Valentin NEDEFF
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE ADMITERE PE FACULTĂŢI 
ŞI SPECIALIZĂRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  Studii universitare de licenţă, master si doctorat 
 

I.1. FACULTATEA DE INGINERIE 
                                            
 A. STUDII DE LICENŢĂ 
Învăţământ universitar de licenţă – 4 ani Învăţământ cu 
frecvenţă (IF**) 

  
Domeniul de 

licenţă 
Specializarea/programul 
de studiu 

Fo
rm

a 

N
r. 

cr
ed

ite
 

Lo
cu

ri 
bu

ge
ta

te
 Cifra 

max. 
de 

şcolari
-zare 

27 Calculatoare 
şi tehnologia 
informaţiei 

Tehnologia informaţiei   
(A) IF 240 

8 *** 
50 

26 Inginerie biochimică       
(A) IF 240 7*** 40  

Inginerie 
chimică* Controlul şi securitatea 

produselor 
alimentare(AP) 

IF 240 19 50 

28 Inginerie 
energetică Energetică industrială IF 240 5*** 50 

20 Tehnologia 
construcţiilor de 
maşini*                            
(A) 

IF 240 
4*** 

80 

19 Design industrial*          
(A) IF 240 4*** 30 

20 

 
 
 
Inginerie 
industrială* 

Ingineria şi 
managementul calităţii*    
(A) 

IF 240 
4*** 

75 

31 Ingineria 
produselor 
alimentare 

Ingineria produselor 
alimentare                      
(A) 

IF 240 
6*** 

60 

42 Inginerie 
mecanică 

Echipamente pentru 
procese 
industriale                      
(A) 

IF 240 
6*** 

60 

50 Ingineria 
mediului 

Ingineria şi protecţia 
mediului în industrie     
(A) 

IF 240 
7*** 

75 

33 Inginerie şi 
management

Inginerie economică în 
domeniul mecanic         
(A) 

IF 240 
6*** 

70 

28 Mecatronică 
şi robotică 

Mecatronică                   
(A) IF 240 6*** 60 



A – acreditată, AP – autorizată provizoriu; 
* – Studenţii vor opta pentru una din specializări în semestrul 2 al anului II de 

studiu. Specializările care vor funcţiona (vor funcţiona mai multe specializări dacă sunt 
minim 21 de studenţi de specializare) şi numărul de locuri pentru fiecare specializare 
va fi aprobat de Consiliul Facultăţii de Inginerie până la începutul semestrului 2 al 
anului II de studiu. Departajarea studenţilor pe specializări se va face în ordinea 
opţiunilor exprimate şi a punctajului obţinut la sfârşitul anului de studiu I (punctajul 
este suma din numărul de credite x nota pentru disciplinele promovate). Studenţii care 
nu au optat pentru o anumită specializare vor fi repartizaţi din oficiu la specializările la 
care nu s-au ocupat locurile. 
**- Învăţământ cu frecvenţa obligatorie, unde  durata specifică a studiilor universitare 
de licență este, după caz, de 3-4 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de 
credite de studii transferabile pentru un an de studii. 

*** Locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova 
  

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII 
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: 

 
a. Perioadele de înscriere:   

prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 16-30 iulie 2012; 
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2012; 
• contestaţii: 01-02 august 2012; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 2012; 
• confirmarea locului: 1-30 august 2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 31 august 

2012. 
 
a doua sesiune:  

• perioada de înscriere 3-16 septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor pe 17 septembrie 2012; 
• contestaţii: 18-19 septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 19 septembrie 

2012; 
• confirmarea locului: 18-20 septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 21 septembrie 

2012. 
 

b. Condiţii de admitere: 
Admiterea se face pe bază de  concurs. 

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

• 100 % media de la bacalaureat; 
 



c) 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 

 
B.  STUDII DE MASTER 

Precizări generale:  
1. Durata studiilor la programele de studii este de 1,5 ani 

sau 2 ani 
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 

 
CALENDARUL ADMITERII  LA  CICLUL  DE STUDII 

UNIVERSITARE DE MASTER 
prima sesiune:  

• perioada de înscriere: 16-29 iulie 2012; 
• testul grilă: 30 iulie 2012, ora 1700; 
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2012. 
• contestații: 01-02 august 2012; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 2012; 
• confirmarea locului: 1-30 august 2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 31 august 

2012. 
 
a doua sesiune:  

• perioada de înscriere 3-16 septembrie 2012; 
• testul grilă: 17 septembrie 2012, ora 1700; 
• afişarea rezultatelor pe 17 septembrie 2012. 
• contestaţii: 18-19 septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 19 septembrie 

2012; 
• confirmarea locului: 18-20 septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 21 septembrie 

2012. 
a. Condiţii de admitere 
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de 
specialitate)  
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este 
calculată, astfel: 

• Media de la licenţă - 50 %; 



• Nota de la testul grilă de cunoştinţe de specialitate - 50 
%. 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Domeniul / Domenii 

 
Program de studii / 

Specializarea  
C

re
di

te
 

 C
ifr
ă 

m
ax

im
ă 

şc
ol

ar
iz

ar
e 

Managementul producţiei 
industriale 90 30 

Optimizarea şi 
informatizarea proceselor şi 
echipamentelor de fabricaţie 

90 30 

Strategii în asigurarea 
calităţii în industrie 90 35 

1. INGINERIE 
INDUSTRIALĂ 

Managementul ciclului de 
viaţă al produsului 90 30 

2 

INGINERIE 
MECANICĂ, 
INGINERIE 

INDUSTRIALĂ ŞI 
INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

Analiza structurilor 
mecanice 90 25 

3 INGINERIE 
MECANICĂ 

Managementul şi 
optimizarea echipamentelor 

de proces 
90 25 

Managementul protecţiei 
mediului în industrie 120 40 

4 INGINERIA 
MEDIULUI Procedee şi metode de 

măsurare în ingineria 
mediului 

90 25 

5 
INGINERIA 

PRODUSELOR 
ALIMENTARE 

Ştiinţa şi ingineria 
produselor alimentare 

ecologice 
90 50 

- Materiale neconvenţionale 
în biotehnologii moderne 90 30 

6 INGINERIE 
CHIMICĂ 

Concepţie, sinteză, analiză 
de molecule de interes 
biologic / Conception, 
synthese, analyse de 
molecules d'intérêt  

biologique 

120 15 

7 

INGINERIE 
CHIMICĂ, 

INGINERIA 
PRODUSELOR 
ALIMENTARE 

Chimia şi ingineria 
valorificării bioresurselor 90 24 

8 INGINERIE ŞI 
MANAGEMENT 

Managementul sistemelor 
industriale de producţie şi 

servicii 
90 35 

Echipamente şi tehnologii 
moderne în energetică;  90 30 9 INGINERIE 

ENERGETICĂ 
Conducerea şi 90 30 



 

informatizarea proceselor 
termo şi electroenergetice 

10 MECATRONICĂ 
ŞI ROBOTICĂ 

Mecatronică şi robotică / 
Mecatronică avansată 90 30 

 

11 

INGINERIA 
MEDIULUI, 
INGINERIE 
MECANICĂ, 
INGINERIE 

INDUSTRIALĂ, 
MECATRONICĂ 

SI ROBOTICA 

Echipamente pentru 
reabilitare şi tehnologii 

asistive 
120 40 

TOTAL    524   

 
Toate specializările de master universitar sunt ACREDITATE. 
* Locuri si cu bursă prin Proiect POSDRU/ 86/ 1.2/ S/63545. 
 
b) Criteriile de departajare la medii egale 

1. Media de licenţă; 
2. Media de absolvire 

 
Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere putând 
opta pentru mai multe specializări. Admiterea se face în funcţie 
de medie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 2. FACULTATEA DE LITERE 
 
 
 
 
A. STUDII DE LICENŢĂ 
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu 
frecvenţă(IF*) 

Domeniul 
de licenţă 

Specializarea/ 
programul de studiu 

 

Fo
rm

a 

N
r. 

cr
e-

di
te

 

Lo
cu

ri 
bu

ge
ta

te
 Cifra 

max 
de 

şcolari
zare 

Limba şi literatura 
română -  limbă şi 
literatură engleză         
(A) 

10 
 

25 
 
 

Limba şi literatura 
română -  limbă şi 
literatură franceză(A) 

IF 180 

9 25 

12 Limba şi literatura 
engleză - Limba şi 
literatura franceză    (A) 

IF 180 3** 30 

 Limba şi literatura 
engleză  Limba şi 
literatura română            
(A) 

9 

Limbă şi 
literatură 

Limba şi literatura 
franceză - Limba şi 
literatura română (A)  

IF 180 

9 

25 
 
 

25 

29 Ştiinţe ale 
comunicări
i 

Comunicare şi relaţii 
publice     (A) IF 180 

12** 
75 

Limbi 
moderne 
aplicate 

Traducere şi 
interpretare (engleză, 
franceză)       (AP) 

IF 180 9 40 

TOTAL:    245 

1.  A – acreditată; AP – autorizată provizoriu. 
*- Învăţământ cu frecvenţa obligatorie, unde  durata specifică a studiilor universitare 
de licență este, după caz, de 3 4 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de 
credite de studii transferabile pentru un an de studii. 

** Locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova 
 

 
 



CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII 
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: 
 a. Perioadele de înscriere:   
   prima sesiune:  

• perioada de înscriere: 16-30 iulie 2012; 
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2012; 
• confirmarea locului: 01-09 august 2012; 
• afișarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2012 

a doua sesiune:  
• perioada de înscriere: 10-15 septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor: 15 septembrie 2012; 
• confirmarea locului: 17-18 septembrie 2012;  
• afişarea rezultatelor după confirmare:  18 septembrie 

2012 
b.  Condiţii de admitere: 
    Admiterea se face pe bază de  concurs. 
     Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este 
formată din:  

• 100 % media de la bacalaureat; 
c. 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 
 
Candidaţii care doresc să se înscrie la mai multe domenii 

pot opta pentru programe de studii diferite, urmând a se decide 
pentru un singur program, în funcţie de media obţinută. 

Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la 
următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la 
programele de studii respective. 
 

B. STUDII DE MASTER 
Precizări generale:  

1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani  
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 
 

CALENDARUL ADMITERII  LA  CICLUL  DE 
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

prima sesiune:  



• perioada de înscriere: 16-23 iulie 2012; 
• test de cunoştinţe în domeniu:   

1. Limba şi literatura română: 26 iulie 2012, ora 
10:00;  

2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura 
franceză: 27 iulie 2012, ora 10:00; 

• afişarea rezultatelor:  
1. Limba şi literatura română: 28 iulie 2012;  
2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura 

franceză: 29 iulie 2012. 
• contestaţii:  

1. Limba şi literatura română: 28 iulie 2012;  
2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura 

franceză: 29 iulie 2012. 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 iulie 2012; 
• confirmarea locului: 01-09 august 2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:10 august 2012. 

 
a doua sesiune:  

• perioada de înscriere: 3-11 septembrie 2012; 
• test de cunoştinţe în domeniu:  

1. Limba şi literatura română: 12 septembrie 2012, 
ora 16:00;  

2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura 
franceză: 13 septembrie 2012, ora 16:00; 

• afişarea rezultatelor:  
1. Limba şi literatura română: 13 septembrie 2012;  
2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura 

franceză: 14 septembrie 2012. 
• contestaţii:  

1. Limba şi literatura română: 14 septembrie 2012;  
2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura 

franceză: 15 septembrie 2012. 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 15 septembrie 

2012; 
• confirmarea locului: 17-18 septembrie 2012;  
afişarea rezultatelor după confirmare: 18 septembrie 
2012 

  
 
 



Condiţii de admitere 
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe în 
domeniu).  
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este 
calculată, astfel: 

• Media de la licenţă - 15 %; 
• Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu - 85 % 

Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie. 
 
 
 
 

 
 

Toate specializările de master universitar sunt ACREDITATE. 

Domeniul de 
licenţă 

Program de 
studii  

C
re

di
te

 

Cifră maximă 
şcolarizare 

Limba engleză. 
Practici de 

comunicare (în 
limba engleză) 

(A) 

120 40 

Studii lingvistice 
în limba engleză 

(în limba 
engleză) (A) 

120 40 

Culturi şi 
literaturi 

anglofone. 
Practici 

discursive (în 
limba engleză)  

(A) 

120 38 

Limba franceză. 
Practici de 

comunicare (în 
limba franceză) 

(A) 

120 40 

Cultură şi 
literatură  

română (A) 
120 40 

Limbă şi 
literatură 

Discurs şi 
comunicare (A) 120 39 

                                                                                         TOTAL 237 



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 prin 
granturi de studii numai la un singur program de studii şi poate 
urma al doilea program de studii numai pe locurile cu taxă. 
Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la 
următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la 
programele de studii respective. 
Examenul este valabil numai pentru specializările la care s-a 
organizat concursul şi numai pentru anul universitar 2012-2013. 
 
a) Criterii de departajare la medii egale: 

1. Nota obţinută la test; 
2. Media examenului de licenţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 3. FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
 
 
 
A. STUDII DE LICENŢĂ 
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu 
frecvenţă(IF*) 
A – acreditată; AP – autorizată provizoriu. 

Domeniul 
de licenţă 

Specializarea/ 
programul de 

studiu 
 Lo

cu
ri 

bu
ge

ta
te

 

Nr. 
cre-
dite 

Forma

Cifra 
max. 
 de 

şcolari-
zare 

16 
Matematică Matematică  

(A) IF 180 
3*** 

40 

22 
Informatică Informatică  

(A) IF 180 
7*** 

80 

Informatică Informatică(A
P) IFR** 180 0 60 

26 
Biologie Biologie       

(A) IF 180 
5*** 

50 

Ştiinţa 
mediului 

Ecologie şi 
protecţia 
mediului    
(AP) 

IF 180 12 40 

16 
Ştiinţe ale 
educaţiei 

Pedagogia 
învăţământu-
lui primar şi 
preşcolar   
(AP) 

IF 180 
6*** 

60 

 
TOTAL:       330 

*-Învăţământ cu frecvenţa obligatorie, unde  durata specifică a studiilor universitare de 
licență este, după caz, de 3 4 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de credite 
de studii transferabile pentru un an de studii. 
**- Învăţământ cu frecvență redusă 

*** Locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova 
 

 
 



 
 

CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII 
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: 

 
Admiterea este comună la toate domeniile: 
1. Matematică şi Informatică; 
2. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP); 
3. Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului  
 
a. Perioadele de înscriere:   
 
   prima sesiune: 

• perioada de înscriere: 16-26 iulie 2012; 
• afişarea rezultatelor: 27 iulie 2012; 
• confirmarea locului:  30 iulie – 3 august 2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  4 august 2012 
 

a doua sesiune:  
• perioada de înscriere: 10-15 septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor: 15 septembrie 2012; 
• confirmarea locului: 17-18 septembrie 2012;  
• afişarea rezultatelor după confirmare:  18 

septembrie 2012 
 

b. Condiţii de admitere: 
 
Admiterea se face pe bază de  concurs. 
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este 
formată din:  

• 100 % media de la bacalaureat 
 
c.  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 

 
Pentru domeniile Matematică şi Informatică 

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 
 
Pentru Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

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 

 
Pentru domeniile Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului 

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 
 
 
 

B. STUDII DE MASTER 
 
Precizări generale:  

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

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 
 

CALENDARUL ADMITERII  LA  CICLUL  DE STUDII 
UNIVERSITARE DE MASTER 

prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 16-23 iulie 2012; 
• test de cunoştinţe în domeniu:  24 iulie 2012; 
• afişarea rezultatelor: 25 iulie 2012; 
• contestaţii: 26 iulie 2012; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii:  27 iulie 2012; 
• confirmarea locului: 27-31 (până la ora 12) iulie 
2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  31 (după ora 
17) iulie 2012 

  
a doua sesiune:  

• perioada de înscriere: 10-17 septembrie 2012. 
• test de cunoştinţe în domeniu:  18 septembrie 2012; 



• afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2012; 
• contestaţii: 20 septembrie 2012;  
• afişarea rezultatelor după contestaţii:  21 septembrie 

2012; 
• confirmarea locului:  21-24 (până la ora 12) 

septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  24 (după ora 

16) septembrie 2012 
 
 Condiţii de admitere 
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de 
specialitate).  
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este 
calculată, astfel: 

• Media de la licenţă - 40 %; 
• Nota de la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %. 

Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este 
obligatorie. 

 
 
 

Nr. crt. Domeniul 
de licenţă 

Program de 
studii  Credite 

Cifră 
maximă 
şcolarizare 

Matematică 
didactică 
(A) 

120 30 

1. Matematică

Modele 
matematice 
şi sisteme 
informatice 
pentru 
domeniul 
financiar-
bancar (A) 

120 25 

2. Informatica

Informatica 
aplicata in 
stiinte, 
tehnologie si 
economie(A)

120 50 



3. 

Biologie Valorificare 
resurselor 
biologice şi 
protecţia 
mediului(A) 

120 40 

 

TOTAL 145 

 
 
 

Toate specializările de master universitar sunt ACREDITATE. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 4. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
 

 
 
A. STUDII DE LICENŢĂ 
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu 
frecvenţă (IF*), frecvenţă redusă(IFR**) şi învăţământ la 
distanţă (ID***) 

 

Domeniul de 
licenţă 

Specializarea/ 
programul de 

studiu 
 Fo

rm
a 

N
r. 

cr
ed

ite
 

Locuri 
bugeta

-te 

Cifra max 
de 

şcolarizare 

Administrare
a afacerilor 

Administrarea 
afacerilor 
(AP) 

IF 180 9 75 

25 
Contabilitate 

Contabilitate 
şi informatică 
de gestiune 
(A) 

IF 180 
9**** 

200 

Contabilitate 
Contabilitate 
şi informatică 
de gestiune 
(AP) 

IFR 180 0 60 

25 
Marketing Marketing (A) IF 180 

9**** 
150 

Marketing Marketing (A) ID 180 0 60 
TOTAL:               545 

A – acreditată; AP – autorizată provizoriu. 
*-Învăţământ cu frecvenţa obligatorie, unde  durata specifică a studiilor universitare de 
licență este, după caz, de 3 4 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de credite 
de studii transferabile pentru un an de studii. 
**- Învăţământ cu frecvență redusă 
***-Învăţământ la distanţă 
**** Locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 



 
CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII 
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: 

 
   a. Perioadele de înscriere: 

prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 16-26 iulie 2012; 
• afişarea rezultatelor: 27 iulie 2012; 
• confirmarea locului:  30 iulie – 3 august 2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  4 august 2012 
 

a doua sesiune:  
• perioada de înscriere: 10-15 septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor: 15 septembrie 2012; 
• confirmarea locului: 17-18 septembrie 2012;  
• afişarea rezultatelor după confirmare:  18 septembrie 

2012 
b. Condiţii de admitere: 

Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere 
unde poate opta pentru una sau mai multe specializări din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice, pentru una sau alta din formele 
de învăţământ (IF, ID, IFR), în ordinea preferinţelor. Admiterea 
se face în funcţie de opţiune şi medie. 

 
Admiterea se face pe bază de  concurs. 
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este 
formată din:  

• 100 % media de la bacalaureat 
 
c.  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 românăE (a)  

 
 
 

B. STUDII DE MASTER 
 
Precizări generale:  
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani  



2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 
3. Condiţii de înscriere: se pot înscrie absolvenţii de studii 
universitare de licenţă (ciclul I, 3 ani) şi absolvenţii de studii 
universitare de lungă durată (4 sau 5 ani). Candidaţii trebuie să 
fie absolvenţi ai studiilor universitare din domeniul fundamental 
Ştiinţe Economice, indiferent de specializarea absolvită.    
 

 
 
 

CALENDARUL ADMITERII  LA  CICLUL  DE STUDII 
UNIVERSITARE DE MASTER 

prima sesiune:  
• perioda de înscriere: 16-21 iulie 2012; 
• test de cunoştinţe în domeniu: 23 iulie 2012; 
• afişarea rezultatelor: 24 iulie 2012; 
• contestaţii: 25  iulie 2012; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 25 iulie 2012;   
• confirmarea locului: 26-27 iulie 2012;  
• afişarea rezultatelor după confirmare: 27 iulie 2012   

         
a doua sesiune:                  

• perioada de înscriere: 10-12 septembrie 2012; 
• test de cunoştinţe în domeniu: 13 septembrie 2012;  
• afişarea rezultatelor: 14 septembrie 2012; 
• contestaţii: 15 septembrie 2012; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 15 septembrie 

2012;   
• confirmarea locului: 15-16 septembrie 2012;  
• afişarea rezultatelor după confirmare: 16 septembrie 

2012 
a) Condiţii de admitere 

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de 
cunoştinţe de specialitate).  
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este 
calculată, astfel: 

• Media de la licenţă - 30 %; 
• Nota de la testul grilă de cunoştinţe de specialitate - 70 % 
Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este 

obligatorie. 
 



Toate specializările de master universitar sunt ACREDITATE. 
 
b) Criteriile de departajare la medii egale 

1. Nota obţinută la testul grilă; 
2. Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor; 

fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de 
licenţă. 

 
 
 

Nr. crt. Domeniul de 
licenţă 

Program de 
studii  Credite 

Cifră 
maximă 

şcolarizare 

1. Contabilitate

Contabilitate, 
audit şi 

informatică 
de gestiune 

(A) 

120 50 

2. Marketing 
Marketing şi 
comunicare 

în afaceri (A) 
120 50 

 
TOTAL 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. 5. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, 

SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII 
 

 
 
A.  STUDII DE LICENŢĂ 
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu 
frecvenţă (IF*), frecvenţă redusă(IFR**) 

 

Domeniul de 
licenţă 

Specializarea/ 
programul de 

studiu 
 Fo

rm
a 

N
r. 

cr
e-

di
te

 

Lo
cu

ri 
bu

ge
t 

Cifra max 
 de 

şcolari-
zare 

Psihologie 
Terapie 
ocupaţională 
(AP) 

IF 180 0 150 

32 Educaţie 
fizică şi 
sportivă (A) 

IF 180 
11*** 

95 

Educaţie 
fizică şi 
sportivă(AP) 

IFR 180 0 60 Educaţie 
fizică şi sport

Sport şi 
performanţă 
motrică(AP) 

IF 180 20 30 

27 Kinetoterapie 
şi motricitate 
specială(A) 

IF 180 
7*** 

77 

Kinetoterapie
Kinetoterapie 
şi motricitate 
(AP) specială 

IFR 180 0 60 

 
TOTAL:         470 

A – acreditată; AP – autorizată provizoriu. 
*-Învăţământ cu frecvenţa obligatorie, unde  durata specifică a studiilor universitare de 
licență este, după caz, de 3 4 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de credite 
de studii transferabile pentru un an de studii. 
**- Învăţământ cu frecvență redusă 
***   Locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova 
 



 
CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENŢĂ: 
    
a. Perioadele de înscriere: 

Perioadele de înscriere pentru domeniul de licenţă Educaţie 
fizică şi sport:  

• prima sesiune: 09-27 iulie 2012; 
• a doua sesiune:  03-14 septembrie 2012 

 
Perioadele de înscriere pentru domeniul de licenţă 

Kinetoterapie:  
• prima sesiune: 09-27 iulie 2012; 
• a doua sesiune:  03-14 septembrie 2012 

 
Perioadele de înscriere pentru domeniul de licenţă 

Psihologie:  
• prima sesiune: 09-28 iulie 2012; 
• a doua sesiune: 03-15 septembrie 2012 

 
A. Perioada concursului de admitere şi afişarea rezultatelor 
pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport: 

prima sesiune:  

Etapa I  
- I.1. Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după 

depunerea de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 09-
27 iulie 2012; 

Etapa a II-a 
- II.1. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - 

Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 29 iulie 2012 ; 
- afişarea rezultatelor: 30 iulie 2012; 
- II.2.   Proba de aptitudini psihomotrice: 31 iulie 2012; 
- afişarea rezultatelor: 01 august 2012; 
- confirmarea locului: 02-10 august 2012; 
- afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2012 

a doua sesiune:  

Etapa I  



- I.1. Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după 
depunerea de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 03-
14 septembrie 2012; 

Etapa a II-a 
- II.1. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - 

Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 16 septembrie 
2012; 

- afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2012; 
- II.2. Proba de aptitudini psihomotrice: 18 septembrie 

2012; 
- afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2012; 
- confirmarea locului: 20-25 septembrie.2012; 
- afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 

2012 
 
B. Perioada concursului de admitere şi afişarea rezultatelor 
pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie: 
prima sesiune:  

Etapa I  
- I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după 

depunerea de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 09-
27 iulie 2012. 

Etapa a II-a 
- II.1. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - 

Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 29 iulie 2012;  
- afişarea rezultatelor: 29 iulie 2012; 
- II.2. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor 

cognitive - Test grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a):  30 
iulie 2012; 

- afişarea rezultatelor: 01 august 2012; 
- contestaţii: 02 august 2012; 
- afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 201;2 
- confirmarea locului: 04-10 august 2012; 
- afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2012 

 
a doua sesiune:  

Etapa I  
- I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după 

depunerea de către candidat a dosarului de înscriere, perioada 03-
14 septembrie 2012. 

Etapa a II-a 



- II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - 
Traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins): 16 septembrie 
2012; 

-  afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2012; 
- II.2   Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor 

cognitive - Test grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a): 17 
septembrie 2012; 

- afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2012; 
- contestaţii: 19 septembrie 2012; 
- afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 

2012; 
- confirmarea locului: 21-25 septembrie 2012; 
- afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 

2012 
 
C. Perioada concursului de admitere şi afişarea rezultatelor 
pentru domeniul de licenţă Psihologie: 
prima sesiune:   

- Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor 
cognitive - Interviu aptitudinal-motivaţional: 30 iulie 
2012;   

- afişarea rezultatelor: 31 iulie 2012; 
- confirmarea locului: 01-10 august 2012; 
- afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2012 

 
a doua sesiune:  

- Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor 
cognitive - Interviu aptitudinal-motivaţional: 17 septembrie 
2012;  

- afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2012; 
- confirmarea locului: 19-25 septembrie 2012; 
- afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 

2012 
b. Condiţii de admitere: 
Media generală de admitere (cu trei zecimale) se calculează 
conform Tabelului de mai jos: 
 
 
 

  
 



   
 
 

Domeniul 
fundamental 

de ştiinţă, 
artă, cultură 

Domeniul de 
licenţă 

Program de 
studii Disciplina Pondere 

(%) 

Educaţie 
fizică şi 
sportivă - IF 
(A) 

 A – acreditată; AP – autorizată provizoriu. 
IF-Învăţământ cu frecvenţa obligatorie, unde  durata specifică a studiilor universitare 
de licență este, după caz, de 3 4 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de 
credite de studii transferabile pentru un an de studii. 
IFR- Învăţământ cu frecvență redusă 

 
• Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, se ia în 

calcul pentru stabilirea rezultatului final media la Proba de 

Educaţie 
fizică şi 
sportivă -IFR 
(AP) 

1. Media la 
proba de 
aptitudini 

psihomotrice 
 
 

2. Media la 
examenul de 
bacalaureat 

80% 
 
 Educaţie 

fizică şi sport 
Educaţie 

fizică şi sport  
 

20% Sport şi 
performanţă 
motrică - IF 
(AP) 
 
Kinetoterapie 
şi motricitate 
specială - IF 
(A) 
 

1. Nota 
obţinută la 
testul grilă 

(Biologie cls. 
a XI-a) 

 
2. Media la 

examenul de 
bacalaureat 

 
 
 
 

60% 
 

Educaţie 
fizică şi sport Kinetoterapie 

Kinetoterapie 
şi motricitate 
specială - 
IFR (AP) 

 
 

40% 

Terapie 
ocupaţională 
- IF (AP) 

1. Nota 
obţinută la 
interviul 

motivaţional 
-aptitudinal 

 
2. Media la 

examenul de 
bacalaureat 

50% 
 Ştiinţe 

sociale şi 
politice 

Psihologie  
 

50% 



aptitudini psihomotrice şi media la examenul de 
bacalauret. 

• Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie, se ia în calcul 
pentru stabilirea rezultatului final nota obţinută la testul 
grilă (Biologie cls. a XI-a) şi media la examenul de 
bacalauret. 

• Pentru domeniul de licenţă Psihologie se ia în calcul pentru 
stabilirea rezultatului final nota obţinută în urma susţinerii 
Interviului motivaţional-aptitudinal şi media la examenul de 
bacalauret. 

Examenul de admitere, pentru domeniul de licenţă Educaţie 
fizică şi sport, constă din susţinerea probei de aptitudini 
psihomotrice. 

Susţinerea probei de aptitutini 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.  

Examenul de admitere, pentru domeniul de licenţă 
Kinetoterapie, constă din susţinerea testului grilă 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). 

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, sunt admişi în vederea 
susţinerii probelor de concurs, numai candidaţii cu stare de 
sănătate foarte bună, integritate corporală, indici de nutriţie şi 
de dezvoltare fizică armonioasă în limite normale, fără deficienţe 
majore de vorbire şi auz, cu acuitate vizuală mai bună de ± 6 
dioptrii la ambii ochi. 
 
c. 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 

Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie: 
1.         Nota obţinută la testul grilă  



      2.         Media la examenul de bacalaureat 
Pentru domeniul de licenţă Psihologie: 

1. Nota obţinută la interviul motivaţional-aptitudinal 
2. Media la examenul de bacalaureat 

 
 

B. STUDII DE MASTER 
 
 
Precizări generale:  

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

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 
 
 
 

CALENDARUL ADMITERII  LA  CICLUL  DE STUDII 
UNIVERSITARE DE MASTER 

prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 23 iulie -02 august 2012; 
• proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - 

Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 
04.08.2012; 

• afişarea rezultatelor: 04.08.2012; 
• test grilă de cunoştinţe în domeniu: 05.08.2012; 
• afişarea rezultatelor: 05.08.2012; 
• contestaţii: 06.08.2012; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 07.08.201; 
• confirmarea locului:  08-10.08.2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 10.08.2012 

 
a doua sesiune:  

• perioada de înscriere: 03-18.09.2012. 
• proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - 

Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 
20.09.2012; 

• afişarea rezultatelor: 20.09.2012; 
• test grilă de cunoştinţe în domeniu: 21.09.2012; 
• afişarea rezultatelor: 21.09.2012; 
• contestaţii: 22.09.2012; 



• afişarea rezultatelor după contestaţii: 23.09.2012; 
• confirmarea locului: 24-26.09.2012; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 26.09.2012 

 
Condiţii de admitere 

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de 
cunoştinţe în domeniu).  

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

• Media de la licenţă - 40 %; 
• Nota de la testul grilă de cunoştinţe în domeniu - 60 % 

Participarea la testul de cunoştinţe în domeniu este obligatorie. 
 
  

Domeniul de 
licenţă Program de studii  Credite Cifră maximă 

şcolarizare 
Activităţi 
motrice 

curriculare şi de 
timp liber (A) 

120 50 

Performanţă 
sportivă (A) 120 50 

Educaţie fizică 
şi sport 

Kinetoterapia în 
educarea şi 
reeducarea 

funcţională (A) 

120 30 

                                                                                                 TOTAL 130 
 
Toate specializările de master universitar sunt ACREDITATE. 
 

Examenul de admitere pentru studiile universitare de 
master, domeniul Educaţie fizică şi sport constă din susţinerea 
Testului grilă de cunoştinţe în domeniu. 

Susţinerea Testului grilă de cunoştinţe în domeniu, este 
precedată de Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive 
- Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins). 
 

a) Criteriile de departajare la medii egale  
            1.  Nota obţinută la test; 
            2.   Media examenului de licenţă 

 
 
 
 



 
I. 6. STUDII DE DOCTORAT 

 
Criteriile de admitere 

- studii universitare de doctorat - 
 
 
 

(1) Participarea la probele de admitere este condiţionată de 
obţinerea în prealabil a calificativului "ADMIS" la 
examenul de competenţă lingvistică.  
 

(2) Examenul de competenţă lingvistică se organizează 
pentru limbile engleză sau franceză. Examenul va consta 
în două probe, una scrisă şi una orală.  
 

(3) Concursul de admitere este realizat de către fiecare 
conducător de doctorat.  

  
  

(4) Procedura de admitere în domeniul Inginerie 
Industrială 

  
Proba de admitere are două componente distincte: 

  
a. Susţinerea orală în faţa conducătorului ştiinţific a unui eseu (o 
scurtă expunere), elaborat(ă) în prealabil de candidat, în care se 
prezintă preocupările proprii de cercetare ştiinţifică şi 
bibliografia studiată şi se propune o temă a tezei de doctorat; 
această parte a probei constă din prezentarea eseului de fiecare 
candidat şi formularea de răspunsuri la întrebările legate de 
aceasta. 
  
b. Examinarea orală a fiecărui candidat pe baza bibliografiei de 
specialitate. 
  
 

(5) 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. 
 
 
CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII 
UNIVERSITARE DE DOCTORAT: 

• înscrierea candidaţilor: 10 – 20 septembrie 2012; 
• susţinerea examenului de competenţă lingvistică: 21 
septembrie 2012; 
• susţinerea probei de admitere: 21 septembrie 2012; 
• validarea rezultatelor concursului: 24 septembrie 
2012; 
• înmatricularea – începând cu 01 octombrie 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.Metodologie de înscriere (acte) şi taxe de 
şcolarizare pentru ciclurile universitare de 

licenţă, master si doctorat 
 

 
a. ACTE necesare înscrierii 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va aduce la 
cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru 
înscriere, prin afişare la sediul Facultăţilor şi pe pagina web 
proprie. 
 Un candidat se poate înscrie pentru concursul de 
admitere la două sau mai multe facultăţi diferite şi/sau la domenii 
diferite din cadrul aceleaşi facultăţi, la domenii care nu sunt 
prinse în acelaşi pachet de opţiuni. În acest caz, în locul diplomei 
de bacalaureat va prezenta o copie legalizată a acesteia şi copia 
legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, 
autentificată după original de către secretariatul facultăţii la care 
se face înscrierea. În situaţia în care nu se eliberează legitimaţie 
de concurs la primul domeniu se va prezenta o adeverinţă de 
înscriere la concurs. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de 
concurs în parte. 

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

1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, 
însoţită de Anexa cu mediile obţinute pe parcursul anilor de 
studii, în original şi copie legalizată. Candidaţilor declaraţi 
admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să plece din 
universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studii 
legalizate. Aceste copii rămân la dosarul studentului, până la 
expirarea termenului de păstrare în arhivă. 

Absolvenţii de liceu din promoţia 2012, indiferent de 
sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat 
următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, 
adeverinţa tip, din care să rezulte: că au absolvit liceul, media 
generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul 
de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; 
2. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în 
copie legalizată;     
3. adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele 
medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de 
familie. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la examenul 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: „APT/INAPT pentru efort fizic” şi „nu este în 
evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Tot în cazul Facultăţii de 
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, candidaţii au obligaţia 
să prezinte şi rezultatele examenului medical, specificate pe 
Adeverinţa medicală tip şi parafate de către medicul în evidenţa 
căruia se află candidatul sau pe buletine separate, după cum 
urmează: examenul oftalmologic, efectuat de medicul specialist 
oftalmolog, la care acuitatea vizuală minimă pentru ambii ochi să 
fie 1/3 fără corecţie, iar cu corecţie 1; miopie sub 6 dioptrii, 
examen pleuropulmonar (Microradiofotografie - MRF), analiza 
de laborator a sângelui – venerologie (VDRL, sifilis); 
4.  5 (cinci) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x 
4cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică 
normală(nelucioasă sau rugoasă); 
5. adeverinţa de student, copie legalizată după diploma de 
bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – în  cazul 
studenţilor care se înscriu la concurs pentru a  urma un al doilea 
domeniu. Adeverinţa de student trebuie să menţioneze că 
diploma de bacalaureat în original se află la facultate şi care este 
statutul financiar al studentului la acea facultate; 
6.  actele doveditoare (copii legalizate după certificatele de 
deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; copia 
legalizată a certificatului 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 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; 
7.  fotocopie după distincţii în baza cărora se solicită admiterea 
fără susţinerea probelor de concurs  sau admiterea pentru a urma 
cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de 
şcolarizare. Fotocopia va fi autentificată după original, de către 
secretariatele facultăţilor; 
8.  fotocopie după  cartea de identitate/ buletinul de identitate 
– pagina cu codul numeric personal (cetăţenii Republicii 
Moldova vor depune copia integrală a buletinului de identitate 
moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe 



locurile finanţate prin granturi de studii, o declaraţie notarială din 
care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare la 
învăţământul cu frecvenţă, în România, finanţate prin granturi de 
studii, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2012); 
  9. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria 
universităţii; 
10.  un dosar plic      
 

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

1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original şi 
copie legalizată. Pentru absolvenţii din promoţiile 2011 şi 2012 
este valabilă şi originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte 
media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la 
eliberarea actului de studii;  
2. certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este 
cazul), în copie legalizată; 
3. adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de 
întreprindere sau de medicul de familie. Pentru candidaţii care 
solicită înscrierea la examenul de admitere la Facultatea de 
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală 
tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „APT/INAPT pentru efort 
fizic” şi „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”; 
4. copie xerox a cărţii de identitate românească/ buletinul de 
identitate românesc – pagina cu codul numeric personal 
(cetăţenii Republicii Moldova vor depune copia integrală a 
buletinului de identitate moldovenesc, a paşaportului şi, dacă 
doresc să concureze pe locurile subvenţionate, o declaraţie 
notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii 
universitare de masterat în România, finanţate prin granturi de 
studii, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2012); 
5. 5 (cinci) fotografii color recente, tip carte de identitate 
(3x4cm). Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală; 
6. fotocopie după  cartea de identitate/ buletinul de identitate 
– pagina cu codul numeric personal (cetăţenii Republicii 
Moldova vor depune copia integrală a buletinului de identitate 
moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe 
locurile finanţate prin granturi de studii, o declaraţie notarială din 
care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare la 
învăţământul cu frecvenţă, în România, finanţate prin granturi de 
studii, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2012); 



7. adeverinţă din care să rezulte că părinţii lucrează în 
învăţământ;  
8. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria 
universităţii; 
9. un dosar plic       

 La cererea de înscriere pentru studii universitare 
de doctorat, se anexează următoarele acte: 

1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original şi 
copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) 
sau diploma echivalentă cu aceasta. Candidaţilor declaraţi admişi 
şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să plece din universitate, 
nu li se eliberează copiile actelor de studii legalizate. Aceste 
copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului 
de păstrare în arhivă; 
2. diploma de master în original sau diploma echivalentă cu 
aceasta şi copie legalizată sau originalul Adeverinţei tip, din 
care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor de 
studii, până la eliberarea actului de studii;  
3. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în 
copie legalizată;     
4. copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) 
după diploma de studii aprofundate sau de masterat (dacă 
este cazul);  
5. curriculum vitae; 
6. lista lucrărilor ştiinţifice publicate; 
7. adeverinţă din care să rezulte că părinţii lucrează în 
învăţământ; 
8. fotocopie după  cartea de identitate/ buletinul de identitate 
– pagina cu codul numeric personal (cetăţenii Republicii 
Moldova vor depune copia integrală a buletinului de identitate 
moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe 
locurile cu finanţare prin granturi de studii, o declaraţie notarială 
din care să rezulte că nu au mai urmat studii universitare la zi, în 
România, finanţate prin granturi de studii, cu excepţia 
absolvenţilor promoţiei 2012); 
 9.  un dosar plic 
 

 La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot 
candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau 
diplomă echivalentă cu aceasta. 



 La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot 
candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii 
universitare de licenţă.  

 La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot 
candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai 
studiilor universitare de lungă durată organizate. 

 
b. TAXE de şcolarizare 
Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt 
scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în 
învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în 
cămine şi internate, scutire care se acordă candidaţilor care până 
la data de 01 octombrie 2012 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. 
   Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, 
conform Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă: 

1. Orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii 
– 100%, iar orfanii de un părinte - 50%;  

2. Candidaţii/candidatele care au soţia/soţul studentă/student 
în învăţământul de stat -  50%; 

3. Candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în 
învăţământ – 100%; 

4. Candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în 
învăţământ – 100%; 

5. Candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%; 
6. Candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai 

Revoluţiei – 100%; 
7. Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor 

de înscriere la concursul de admitere în învăţământul 
superior, o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii 
universitare; 

8. Menţionăm că reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate 
la punctele 1 şi 6, se acordă candidaţilor care până la data 
de 1 octombrie 2012 nu împlinesc vârsta de 26 de ani, 
numai pentru primul dosar de concurs depus la 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Reducerea 
de taxă pentru situaţia punctului 3 se acordă candidaţilor 
care, până la data de 1 octombrie 2012, nu împlinesc 
vârsta de 26 de ani şi numai pentru dosarul conţinând 
diploma de bacalaureat în original depus la Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău (numai pentru primul 
domeniu din ţară la care se înscrie la concursul de 



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

 
o admiterea candidaţilor rromi: 
- 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, din 
care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia 
romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză; 
- cerere de intenţie pentru ocuparea unui loc finanţat prin 
granturi de studii. Cererea de intenţie se depune la 
Registratura Universităţii, se vizează de către secretarul-şef şi 
completează dosarul de admitere care se va depune la 
facultatea la care candidatul solicită admiterea; 
- locurile finanţate prin granturi de studii, repartizate 
candidaţilor rromi, le asigură acestora admiterea pe criterii 
minimale (media 5.00) şi scutirea de taxe de şcolarizare pe 
durata studiilor. 

  
 
 

Cuantumul taxelor de admitere 
la studii universitare de licenţă 

Nr. Crt. Facultatea Taxa de admitere 
1. Facultatea de Inginerie 120 lei 
2. Facultatea de Litere* 200 lei – program de 

studii 
3. Facultatea de Ştiinţe *1) 130 lei 
4. Facultatea de Ştiinţe 

Economice 
100 lei – 1 program de 
studii 
130 lei – 2 program de 
studii 
150 lei – 3 program de 
studii 

5. Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii  

200 lei - domeniul 
Educaţie fizică şi sport 
200 lei - domeniul 
Kinetoterapie 
150 lei - domeniul 
Psihologie 

 
*) Pentru fiecare program de studii/domeniu,  în plus, la această taxă se 
adaugă câte 20 lei.  
*1) Un dosar pentru fiecare categorie de domeniu 



CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU PENTRU ANII II, 
III, IV 

(studii universitare de licenţă)**

Nr. Crt. Facultatea Taxa de studiu anii II, 
III, IV * 

1. Facultatea de Inginerie 2200 lei/an 
2. Facultatea de Litere 2500 lei/an  
3. Facultatea de Ştiinţe 2200 lei/an 

(Matematică)         
2200 lei/an (Informatică 
- IF/IFR) 
2200 lei/an (Pedagogia 
învăţământului primar şi 
preşcolar) 
2200 lei/an (Biologie, 
Ecologie şi protecţia 
Mediului) 

4. Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

2200 lei/an, IF 
2000 lei/an, ID, IFR  

5. Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării, Sportului şi 

Sănătăţii 

2800 lei/an -IF 
2700 lei/an - IFR 

* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale 

** Cuantumul taxelor de studiu pentru anul I se va calcula în funcţie de 

punctul procentual neacoperit al grantului de studii.  
 

Cuantumul taxelor de admitere 
la studii universitare de master** 

Nr. 
Crt. 

Facultatea Taxa de admitere 

1. Facultatea de Inginerie 120 lei 
2. Facultatea de Litere* 200 lei – program de studii 
3. Facultatea de Ştiinţe  130 lei 
4. Facultatea de Ştiinţe Economice 100 lei – 1 program de 

studii 
130 lei – 2 programe de 
studii 

5. Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii  

200 lei 

* Pentru fiecare program de studii/domeniu,  în plus, la această taxă se 
adaugă câte 20 lei.  

** Cuantumul taxelor de studiu pentru anul I se va calcula în funcţie de 
punctul procentual neacoperit al grantului de studii.  
 



 

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU PENTRU ANUL I 
(studii universitare de master) 

 
Nr. 
Crt. 

Facultatea Taxa de studiu anul II  

1. Facultatea de Inginerie 2000 lei/an 
2. Facultatea de Litere 2600 lei/an  
3. Facultatea de Ştiinţe  2300 lei/an 
4. Facultatea de Ştiinţe Economice 2400 lei/an 
5. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 

Sportului şi Sănătăţii 
2800 lei/an 

 
 

 
c. REZULTATELE admiterii 

 
 Media generală minimă de admitere la studii universitare de 

licenţă, de master şi de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 
(cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. 

 Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică 
sau medie ponderată a notelor obţinute la probele examenului de 
admitere. 

 La calculul mediei generale de admitere pot fi luate în 
considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la 
bacalaureat, licenţă sau disertaţie, după caz, dar nu pot fi luate în 
calcul mediile sau notele din anii de studii. 

 Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la 
admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare 
numai la Facultăţile Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile 
proprii de admitere. 

 Candidaţii care au obţinut medie peste 5,00 şi nu sunt admişi pe 
locurile finanţate prin granturi de studii, pot opta pentru studii în 
regim cu taxă. 

 Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii 
la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către 
M.E.C.T.S. (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale), la 
concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial 
sau olimpic, au dreptul de a se înscrie în învăţământul 
universitar de licenţă fără susţinerea concursului de admitere, 



pe locuri finanţate prin granturi de studii, la cursurile a două 
programe de studii, compatibile cu performanţele obţinute. 

Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa 
Facultăţilor, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se 
admit contestaţii pentru probele orale sau de aptitudini sportive. 
Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Metodologia de finalizare a studiilor 2012-2013 
 

A. Studii de licenţa 
 
Art.1 

(1) Studiile în învăţământul universitar de lungă durată (3-6 ani 
la cursurile de zi), se încheie după caz, cu examen de licenţă sau 
de diplomă. 
(2) Studiile în învăţământul universitar de scurtă durată (3 ani la 
cursurile de zi)  se încheie cu examen de absolvire.  
(3) Studiile postuniversitare de aprofundare şi masterat se încheie 
cu examen de disertaţie. 
(4) Studiile universitare de licenţă se încheie cu examen de 
licenţă sau cu examen de diplomă pentru învăţământul din 
domeniul ştiinţelor inginereşti. 
(5) Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de 
disertaţie. 
     
         Art.2 
(1) În fiecare an universitar, examenele de finalizare se pot 
organiza în două sesiuni: de vară (iunie-septembrie) şi de iarnă 
(ianuarie-aprilie). 
(2) Examenul de absolvire, examenul de licenţă şi examenul de 
diplomă constau, fiecare, din câte 2 probe, şi anume: 
a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate. 
b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/ 
proiectului de absolvire/ lucrării de licenţă/proiectului de 
diplomă /portofoliului didactic. Prezentarea şi susţinerea sunt 
publice. 
(3) Modalitatea de susţinere a probelor poate fi scris, oral sau 
probă practică, în funcţie de specific, se stabileşte de consiliul 
facultăţii Cel puţin una dintre cele două probe menţionate la alin. 
2 pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară prin contact 
direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi 
moment, a comisiei de examen cu examinatul. 
(4) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unei 
note, nota de promovare este de cel puţin 5,00. 
(5) Un examen este promovat dacă probele componente ale 
acestuia sunt promovate, iar media aritmetică a notelor acordate 



acestora - media de promovare a examenului - este cel puţin 
6,00. 
(6) Recunoaşterea probelor promovate în sesiunile anterioare este 
de competenţa Consiliilor Facultăţilor organizatoare. 
(7) Numărul concret de probe se va stabili de către Consiliul 
fiecărei facultăţi. 
Art. 3 
(1) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de 
specialitate poate fi susţinută scris, oral sau probă practică, la 
propunerea departamentelor, cu avizul consiliului facultăţii/ 
departamentului şi cu aprobarea Senatului UBc. 
(2) Lucrările vor avea un caracter preponderent practic şi vor fi 
bazate pe rezultatele studiilor teoretice sau experimentale, proprii 
sau din literatura de specialitate, cele mai noi în domeniu. 
(3) Lucrările vor fi verificate cu soft-ul Plagiarism-Detector. 
Îndrumătorii lucrărilor răspund solidar cu autorii acestora de 
asigurarea originalitătii continutului acestora. O lucrare trebuie 
să se înscrie în următorii parametri: maximum 15% plagiat și 
minimum 20% originalitate. 
(4) Notele la proba 2 se acordă de comisie, pe baza susţinerii 
lucrării/proiectului/portofoliului în plenul comisiei, aprecierea 
(nota) din referatul conducătorului ştiinţific având caracter 
orientativ. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 
10, care va reflecta atât conţinutul lucrării cât şi modul de 
prezentare. Nota finală este media aritmetică a notelor propuse. 
Preşedintele şi secretarul comisiei nu propun note. Nota finală 
minimă de promovare este 5,00. 
(5) În cazul în care un candidat nu a promovat susţinerea 
lucrării/proiectului, comisia va hotărî pe loc dacă respectivul 
candidat îşi va menţine sau schimba tema şi se va menţiona acest 
lucru în catalogul probei. 
(6) Probele unui examen nu sunt eliminatorii. 
 
 
 
Actele necesare pentru înscrierea la examen 
1. Certificatul de naştere, în copie legalizată; 
2. După caz, certificatul (certificatele) de căsătorie şi/ sau 

actul (actele) de schimbare a numelui de la naştere, în copie 
legalizată; 

3. Copie xerox BI/CI; 



4. Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original – 
pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de 
licență; Diploma de licență sau echivalentă, în original – 
pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de 
masterat; Pentru celelalte studii, dosarul de finalizare va 
conține actele de studii, în original, care au condiționat 
admiterea la studii, după caz; 

5. Absolvenţii studiilor universitare de licență/ universitare de 
lungă durată din alte instituţii de învăţământ superior, vor 
prezenta la înscriere situaţia şcolară, cu semnătura rectorului 
şi ştampila instituţiei absolvite, însoţită de aprobarea 
instituţiei absolvite de susţinere a examenului de finalizare la 
UBc (numai în situaţia în care nu există un protocol de 
colaborare) şi de o adeverinţă care confirmă autenticitatea 
datelor din situaţia şcolară şi legalitatea studiilor absolvite de 
titular. Absolvenţilor UBc care susţin examenul de finalizare 
a studiilor la altă instituţie organizatoare li se vor elibera 
situaţiile şcolare şi suplimentele la diplomă în condiţiile 
protocolului încheiat cu acea instituţie sau în baza aprobării 
susţinerii examenului de finalizare la o altă instituţie 
organizatoare. Suplimentele la diplomă se vor elibera după 
promovarea examenului de finalizare a studiilor şi se vor 
anexa la diplomele de finalizare de către instituţia la care 
titularul a promovat examenul; 

6. Certificatul de competenţă lingvistică de specialitate într-o 
limbă de largă comunicare internaţională, eliberat sau vizat 
de departamentul de profil din UBc – pentru studiile 
universitare de licență sau studiile universitare de lungă 
durată; 

7. 2  (două) fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm, color (după 
modelul celor din cărţile de identitate. Nu se decupează de 
absolvent fotografia). Nu se acceptă fotografii făcute pe 
hârtie fotografică tip permis auto (pe care nu se poate aplica 
ştampila) sau care nu sunt pe hârtie fotografică. Nu se 
acceptă fotografiile în care titularii sunt îmbrăcați în haine 
de culoare închisă sau în care poartă ochelari fără lentile 
incolore; 

8. Fişa de lichidare din care să rezulte situaţia financiară a 
absolventului; 

9. După caz, chitanţa de plată a taxei de examen; 
10. După caz, adeverinţa de promovare a examenului de selecţie, 

cu rezultatele examenului. 



 
 

B.  Studii postuniversitare şi studii universitare de 
master 

 
Articolul  1 

(1) Studiile postuniversitare de master şi studiile aprofundate se 
încheie cu examen de disertaţie ce constă într-o singură probă, şi 
anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. 
(2) Studiile universitare de master se încheie cu examen de 
disertație, care constă într-o singură probă, și anume: prezentarea 
și susținerea disertației. 
(3) Studiile postuniversitare de specializare şi programele de 
conversie profesională la nivel postuniversitar se încheie cu 
examen de absolvire ce constă într-o singură probă, şi anume: 
prezentarea şi susţinerea disertaţiei. 
(4) Studiile postuniversitare de perfecţionare se finalizează prin 
colocviu. 
 

Articolul  2 
(1) Lucrările de disertaţie vor avea un caracter preponderent 
practic şi vor fi bazate pe rezultatele studiilor teoretice sau 
experimentale, proprii sau din literatura de specialitate, cele mai 
noi în domeniu. 
(2) Lucrările de disertație vor fi verificate cu soft-ul Plagiarism-
Detector. Îndrumătorii lucrărilor de disertație răspund solidar cu 
autorii acestora de asigurarea originalității conținutului acestora 
(conf. Art. 143, alin. (4) din Legea 1/2011). O lucrare de 
disertație trebuie să se înscrie în următorii parametri: maximum 
15% plagiat și minimum 30% originalitate. 
(3) Examenul de disertaţie/ absolvire este promovat dacă nota 
acordată este minim 6,00 şi reprezintă media aritmetică a notelor 
date de membrii comisiei. 
(4) În cazul în care un candidat nu a promovat proba din cadrul 
examenului de disertaţie, comisia va decide pe loc menţinerea 
sau schimbarea temei iniţiale pentru o sesiunea ulterioară şi se va 
menţiona acest lucru în catalogul probei. 
 
Articolul 3 
(1) Cursurile postuniversitare de perfecţionare se finalizează prin 
colocviu. 



(2) Cursurile de formare continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar se încheie prin colocviu sau alte 
forme specifice de evaluare. 
(3) Cursurile de formare continuă cu durata de sub un an se 
finalizează cu colocviu. 

 
Articolul  4. 
Nota minimă de promovare a colocviului este 6,00 şi reprezintă 
media aritmetică a notelor date de membrii comisiei. 
 
Articolul  5 
(1) Rezultatele fiecărei probe se comunică/ afişează la sediul 
facultăţii organizatoare/ DPPD şi pe pagina web în termen de cel 
mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia. 
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se 
depun, la secretariatul facultăţii/ DPPD unde absolventul susține 
examenul, în termen de 24 de ore de la comunicarea/ afişarea 
rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii depunerii contestaţiilor, de către Comisia de 
analiză și soluționare a contestaţiilor - numită de facultatea 
organizatoare. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul 
facultății organizatoare. 
(3) Comisiile de analiză a contestaţiilor se stabilesc de către 
Consiliul facultăţii, fiind formate din membri care nu au 
participat la evaluarea iniţială. 
(4) Deciziile Comisiilor de analiză şi soluţionare a contestațiilor 
sunt definitive. 
 
Articolul  6 
(1) Absolvenţii învăţământului cu taxă din UBc, precum şi cei 
proveniţi de la universităţi private sau de stat, indiferent de 
regimul financiar în care au studiat, vor suporta cheltuielile de 
examinare, în cuantumul stabilit de către Senatul UBc. 
(2) Absolvenţii UBc în regim bugetar care nu se prezintă, din 
motive imputabile, în prima sesiune de examen a promoţiei 
acestora, vor suporta cheltuielile de examinare din sesiunile 
anterioare, în cuantumul stabilit de către Senatul UBc. 
 
 
Articolul  7 
(1) Actele de studiu (diplomele şi certificatele) - pentru 
absolvenţii care au promovat la UBc, după caz, examenul de 



absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul 
de disertaţie, colocviul sau portofoliul didactic - se eliberează de 
către UBc, împreună cu suplimentele la diplome, în termen de 
cel mult 12 luni de la data promovării. 
(2) Până la eliberarea diplomei/ certificatului, absolvenţii care au 
promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, 
adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă 
titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să 
conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi 
informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat 
şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de 
studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi 
adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor 
diplomelor. 
(3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a 
studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare 
care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a 
organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare 
a anilor de studii. 
(4) Un examen nepromovat se poate repeta într-o sesiune 
ulterioară la oricare instituţie organizatoare sau la UBc, cu 
suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în 
conformitate cu reglementările instituţiei organizatoare, stabilite 
conform legii. 

 
Actele necesare pentru înscrierea la examen: 
 
1. Certificatul de naştere, în copie legalizată; 
2. După caz, certificatul (certificatele) de căsătorie şi/ sau actul 
(actele) de schimbare a numelui de la naştere, în copie legalizată; 
3. Copie xerox BI/CI; 
4. Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original – pentru 
examenul de finalizare a studiilor universitare de licență; 
Diploma de licență sau echivalentă, în original – pentru 
examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat; 
Pentru celelalte studii, dosarul de finalizare va conține actele de 
studii, în original, care au condiționat admiterea la studii, după 
caz; 
5. Absolvenţii studiilor universitare de licență/ universitare de 
lungă durată din alte instituţii de învăţământ superior, vor 
prezenta la înscriere situaţia şcolară, cu semnătura rectorului şi 
ştampila instituţiei absolvite, însoţită de aprobarea instituţiei 



absolvite de susţinere a examenului de finalizare la UBc (numai 
în situaţia în care nu există un protocol de colaborare) şi de o 
adeverinţă care confirmă autenticitatea datelor din situaţia 
şcolară şi legalitatea studiilor absolvite de titular. Absolvenţilor 
UBc care susţin examenul de finalizare a studiilor la altă 
instituţie organizatoare li se vor elibera situaţiile şcolare şi 
suplimentele la diplomă în condiţiile protocolului încheiat cu 
acea instituţie sau în baza aprobării susţinerii examenului de 
finalizare la o altă instituţie organizatoare. Suplimentele la 
diplomă se vor elibera după promovarea examenului de 
finalizare a studiilor şi se vor anexa la diplomele de finalizare de 
către instituţia la care titularul a promovat examenul; 
6. Certificatul de competenţă lingvistică de specialitate într-o 
limbă de largă comunicare internaţională, eliberat sau vizat de 
departamentul de profil din UBc – pentru studiile universitare de 
licență sau studiile universitare de lungă durată; 
7. 2 (două) fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm, color (după 
modelul celor din cărţile de identitate. Nu se decupează de 
absolvent fotografia). Nu se acceptă fotografii făcute pe hârtie 
fotografică tip permis auto (pe care nu se poate aplica ştampila) 
sau care nu sunt pe hârtie fotografică. Nu se acceptă fotografiile 
în care titularii sunt îmbrăcați în haine de culoare închisă sau în 
care poartă ochelari fără lentile incolore; 
8. Fişa de lichidare din care să rezulte situaţia financiară a 
absolventului; 
9. După caz, chitanţa de plată a taxei de examen; 
10. După caz, adeverinţa de promovare a examenului de selecţie, 
cu rezultatele examenului. 
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