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RAPORT PRIVIND GRADUL DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII 

AL ABSOLVENŢILOR DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A 

PERSOANLULUI DIDACTIC, DIN UNIVERSITATEA DIN BACĂU, 

PROMOŢIA 2008, 

DUPĂ PRIMUL AN DE LA ABSOLVIRE 

 

Ancheta psihosociologică cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii la 

absolvenţilor Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, promoţia 2008, s-a 

desfăşurat în luna aprilie 2009, după primul an de la absolvire. Tehnica utilizată a fost 

chestionarul administrat telefonic şi electronic, aplicat unui număr de 425 absolvenţi, 

reprezentând numărul total de subiecţi investigaţi de la cele trei forme de învăţământ: 

universitar ZI - 4 ani ( 230 absolvenţi ), universitar ZI - 3 ani ( 133 absolvenţi ) şi 

postuniversitar ZI ( 62 absolvenţi ). Din baza de date furmizată de secretariatul D.P.P.D 

au fost excluşi subiecţii care nu au absolvit examenul de licenţă ( 11 persoane, mai 

concret 4 persoane de la forma de învăţământ universitar ZI - 3 ani şi 7 persoane de la 

forma de învăţământ universitar ZI - 4 ani ). 

 În acelaşi fel am procedat şi cu absolvenţii modulului psihopedagogic, de la 

Facultatea de Inginerie, pentru că aceştia erau încă studenţi în anii terminali la momentul 

realizării investigaţiei ( 74 studenţi, adică 25 studenţi de la forma de învăţământ 

universitar ZI – durată scurtă şi 49 studenţi de la forma de învăţământ universitar ZI – 

durată lungă ). Rezultatele anchetei au scos în evidenţă următoarele aspecte (vezi tabelul 

nr.1):  

1. În prezent, absolvenţii aceastei facultăţi sunt angajaţi în câmpul muncii în proporţie de 

93,88% ( 399 absolvenţi de la cele trei forme de învăţământ ) şi doar 6,12% (26 

absolvenţi ) nu lucrează. Din totalul celor care lucrează, 75,94% ( 303 absolvenţi de la 

cele trei forme de învăţământ ) îşi desfăşoară activitatea în domeniul învăţământului şi 

doar 24,06% (96 absolvenţi ) lucrează în alte domenii de activitate.  

2. Pentru forma de învăţământ universitar ZI - 4 ani (230 absolvenţi), situaţia statistică 

înregistrată este următoarea: absolvenţii investigaţi sunt angajaţi în câmpul muncii în 

proporţie de 93,92% ( 216 absolvenţi ), iar 6,08% (14 absolvenţi ) nu sunt angajaţi. Din 

totalul celor care lucrează, 79,63% ( 172 absolvenţi ) îşi desfăşoară activitatea în 



domeniul învăţământului şi doar 20,37% ( 44 absolvenţi ) lucrează în alte domenii de 

activitate.  

3. Pentru forma de învăţământ universitar ZI - 3 ani ( 133 absolvenţi ), situaţia statistică 

înregistrată evidenţiază faptul că absolvenţii investigaţi sunt angajaţi în câmpul muncii în 

proporţie de 90,98% ( 121 absolvenţi ), iar 9,02% ( 12 absolvenţi ) nu sunt angajaţi. Din 

totalul celor care lucrează, 67,76% ( 82 absolvenţi ) îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

învăţământului şi doar 32,24% ( 39 absolvenţi ) lucrează în alte domenii de activitate.  

4. Situaţia statistică pentru forma de învăţământ postuniversitar ZI ( 62 absolvenţi ) este 

următoarea: absolvenţii investigaţi sunt angajaţi în câmpul muncii în proporţie de 100% ( 

62 absolvenţi ), iar din totalul celor care lucrează, 79,04% ( 49 absolvenţi ) îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul învăţământului şi doar 20,96% ( 13 absolvenţi ) lucrează în alte 

domenii de activitate.  

5. În concluzie, ponderea cea mai ridicată de absolvenţi care lucrează în câmpul muncii a 

fost înregistrată pentru cei de la forma de învăţământ postuniversitar ZI, de 100% (62 

absolvenţi ).  

În privinţa celor ce lucrează în domeniul învăţământului cea mai ridicată pondere 

înregistrată a fost de 79,63% ( 172 absolvenţi, din totalul de 216 – absolvenţi care 

lucrează ), pentru absolvenţii de la forma de învăţământ universitar ZI - 4 ani. Diferenţele 

de procente dintre absolvenţii celor trei forme de învăţământ sunt foarte mici. Mai 

evidentă este diferenţa de 11,87%, mai mare pentru absolvenţii cu durată lungă de studii 

angajaţi în domeniul învăţământului ( comparativ cu absolvenţii Bologna şi cei de la 

forma de învăţământ preuniversitar ZI ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelul nr. 1  

 

Prelucrarea statistică a datelor cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii 

absolvenţilor Modulului Psihopedagogic, promoţia 2008, după primul an de la absolvire ( 

2009 ) 

 

 

 

Nr.  

Crt  

Forma  

de  

învăţământ  

TOTAL  

absolvenţi  

cuprinşi  

în  

eşantion  

Absolvenţi 

care  

LUCREA

ZĂ  

Absolvenţi 

care  

NU  

lucrează  

TOTAL  

Absolvenţi  

care  

LUCREA

ZĂ  

În  

Învăţământ  

În  

ALTE  

domeni

i  

1.  universitar  

ZI - 4 ani  

230  

100%  

216  

93,92%  

14  

6,08%  

216  

100%  

172  

79,63%  

44  

20,37

%  

 2.  universitar  

ZI - 3 ani  

133  

100%  

121  

90,98%  

12  

9,02%  

121  

100%  

82  

67,76%  

39  

32,24

%  

3.  postuniversitar  

ZI  

62  

100%  

62  

100%  

0  

0%  

62  

100%  

49  

79,04%  

13  

20,96

%  

TOT

A L  

 

în %  

TOTAL  425  

100%  

399  

93,88%  

26  

6,12%  

399  

100%  

303  

75,94%  

96  

24,06

%  

 

 

 



 

Bilanţ după prima sesiune de admitere – iulie 2009 
 

 După prima sesiune de admitere din iulie 2009 la Universitatea din Bacău, situaţia se 

prezintă astfel: 

Numărul candidaţilor înscrişi în acest an la Universitate, este cu aproximativ 20% mai 

mare decât cel înregistrat la sesiunea din iulie 2008. În acest an, din totalul de 2208 

candidaţi, 1786 s-au înscris pentru cele 600 de locuri bugetare.  

1. Pe facultăţi, statistica referitoare la numărul de candidaţi admişi, realizată pentru 

locurile subvenţionate de la bugetul de stat, se prezintă astfel: 

• La Facultatea de Inginerie s-au înscris 559 de candidaţi pe 310 locuri, ceea 

ce reprezintă o concurenţă de 1,8 candidat/loc. 

• La Facultatea de Litere s-au înscris 242 de candidaţi pe 90 de locuri ceea 

ce reprezintă o concurenţă de 2,68 candidat/loc. 

•  La Facultatea de Ştiinţe s-au înscris 292 de candidaţi pe 75 de locuri ceea 

ce reprezintă o concurenţă de 3,89 candidat/loc. 

• La Facultatea de Ştiinţe Economice s-au înscris 446 de candidaţi pe 46 de 

locuri  ceea ce reprezintă o concurenţă de 9,69 candidat/loc. 

• La  Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii s-au înscris 

211 candidaţi pe 70 de locuri  ceea ce reprezintă o concurenţă de 3,01 

candidat/loc. 

• La Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic s-au înscris 36 

candidaţi pe 10 de locuri  ceea ce reprezintă o concurenţă de 3,6 

candidat/loc. 

3. Situaţia finală a candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate de la buget, dar şi pentru 

locurile cu taxă, se va finaliza pe data de 01 septembrie 2009, odată cu încheierea 

perioadei de confirmare a locului. 

 

 

 

 



REGULAMENT CADRU  
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A  

ADMITERII ÎN CICLUL II DE STUDII UNIVERSITARE  
DE MASTERAT  

PENTRU ANUL 2009  
 

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 

3331/04.03.2009, care se aplică cu respectarea:  

 - Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare,  

 - Legii învăţământului nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 - Prevederile O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 

postuniversitar de stat cu taxă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001 cu 

modificările ulterioare,  

 

în temeiul:  

 - Prevederile O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 

postuniversitar de stat cu taxă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001 cu 

modificările ulterioare  

 

în temeiul:  

 - O.U.G. nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

administraţiei publice centrale,  

 - H.G. nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi 

specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate 

să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, republicată,  

 - OM 5538/30.09.2008, privind aprobarea programelor de studii universitare de 

masterat  

 - H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi 

aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora,  

 - H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

masterat  



 - H.G. nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

doctorat, cu modificările ulterioare  

 - Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica 

Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi a etnicilor 

români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul de stat din România, în 

anul şcolar/universitar 2009 – 2010, cu nr. 7271/05.06.2009 - MECI şi 

5043/10.06.2009 – MAE  

 - Recomandări privind procedura de admitere a studenţilor străini la studii în 

universităţile de stat acreditate din România, cu nr. 278/18.06.2009, Direcţia 

Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale  

 - H.G. nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării,  

 

Biroul Senatului Universităţii din Bacău, a adoptat în şedinţa din data de 9.07.2009, 

următorul regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii 

universitare de licenţă pentru anul 2009.  

 I. ORIENTAREA ŞI PREGĂTIREA CANDIDAŢILOR  

Art. 1. Personalul secretariatelor, instruit din timp pe baza acestui regulament şi a altor 

documente cadru elaborate de M.E.C.I, informează public declanşarea procedurilor de 

înscriere la concurs. Diseminarea informaţiilor se va face prin intermediul internetului şi 

mijloacelor locale de informare: afişare în apropierea sediilor secretariatelor, în locuri 

vizibile, a recomandărilor în legătură cu concursul de admitere, broşuri de admitere, 

ghidul studentului, pliante, flyere, anunţuri.  

Art. 2. Secretariatele facultăţilor au obligaţia să ofere candidaţilor informaţii scrise 

(afişare, broşuri, internet etc.), precum şi lămuriri suplimentare verbale, după caz, din 

care să rezulte:  

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

b. documentele pe care candidaţii trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa 

la susţinerea probelor eliminatorii şi practice, pentru domeniile unde se 

organizează astfel de probe;  



c. lista echipamentului necesar susţinerii probelor de aptitudini, pentru domeniile 

unde se organizează acestea.  

 II. ORGANIZARE A CONCURSULUI - Cadru general, Perioade  

Art. 3. Universitatea din Bacău organizează concurs de admitere pentru studiile 

universitare de masterat, pe baza metodologiei proprii, aprobată în Senat, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare şi Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

nr. 3331/04.03.2009 .  

Art. 4. Pentru ciclul de studii universitare de masterat (Cf. Legii nr. 288/2004), 

admiterea se organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, la programele de studii 

universitare de masterat acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, (Cf. H.G. 

nr. 635/2008, cu completările ulterioare).  

Art. 5. Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin 

metodologie proprie fiecărei facultăţi şi se fac publice conform reglementărilor în vigoare 

şi menţiunilor de la Art.1 şi 2 ale prezentului regulament.  

Art. 6. Pentru studiile universitare de masterat, concursul de admitere se organizează 

în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, pentru fiecare facultate, 

astfel*:  

* Notă: toate datele se referă la anul 2009 

Facultatea de Inginerie  

Specializări:  

Nr. 

crt.  

Domeniul  Specializarea  

1  Inginerie industrială  Managementul producţiei industriale  

Optimizarea şi informatizarea 

proceselor şi echipamentelor de 

fabricaţie  

Strategii de asigurare a calităţii în 

industrie  

Managementul ciclului de viaţă al 

produsului  

2  Ingineria produselor Ştiinţa şi ingineria produselor 



alimentare  alimentare ecologice  

3  Mecatronică şi 

robotică  

Mecatronică şi robotică – Mecatronică 

avansată  

4  Inginerie chimică  Materiale neconvenţionale în 

biotehnologii moderne  

Concepţie, sinteză, analiză de molecule 

de interes biologic/Conception, 

synthese, analyse de molecules d’intérêt 

biologique  

5  Inginerie şi 

management  

Managementul sistemelor industriale de 

producţie şi servicii  

6  Inginerie energetică  Echipamente şi tehnologii moderne în 

energetică  

Conducerea şi informatizarea 

proceselor termo şi electroenergetice  

7  Inginerie mecanică  Managementul şi optimizarea 

echipamentelor de proces  

8  Ingineria mediului  Managementul protecţiei mediului în 

industrie  

Procedee şi metode de măsurare în 

ingineria mediului  

9  Inginerie chimică, 

ingineria produselor 

alimentare  

Chimia şi ingineria valorificării 

bioresurselor  

10  Inginerie mecanică, 

inginerie industrială şi 

inginerie şi 

management  

Analiza structurilor mecanice  

 

Perioadele de înscriere:  

 - prima sesiune: 01 - 10 septembrie  



 - a doua sesiune: 21 - 24 septembrie  

 

Perioada de admitere:  

- prima sesiune:  

 � 11 septembrie, ora 17:00 - proba de concurs – susţinerea testului grilă  

 � 12 septembrie – afişarea rezultatelor  

 � 14 – 18 septembrie - confirmare loc şi înmatricularea studenţilor.  

 

 - a doua sesiune:  

 � 25 septembrie, ora 17:00 – proba de concurs – susţinerea testului grilă  

 � 26 septembrie – afişarea rezultatelor  

 � 28 – 30 septembrie - confirmare loc şi înmatricularea studenţilor.  

 

Facultatea de Litere  

Specializări:  

1. Limba engleză. Practici de comunicare (în limba engleză)  

2. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)  

3. Limba franceză. Practici de comunicare (în limba franceză) 
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4. Cultură şi literatură română  

5. Culturi şi literaturi anglofone. Practici discursive (în limba engleză)* - * numai 

dacă specializarea este acreditată şi validată prin HG).  

Perioadele de înscriere:  

 - prima sesiune: 01 - 09 septembrie  

 - a doua sesiune: 14 - 23 septembrie  

 

Perioada de admitere:  

- prima sesiune:  

 � 10 - 12 septembrie - proba de concurs  

 � 13 septembrie – afişarea rezultatelor  

 � 14 – 18 septembrie - confirmare loc.  



 

 - a doua sesiune:  

 � 24 - 26 septembrie – proba de concurs  

 � 27 septembrie – afişarea rezultatelor  

 � 28 – 30 septembrie - confirmare loc;  

 

Nota 1: Perioadele de înscriere şi admitere sunt aceleaşi pentru toate specializările.  

Nota 2: A doua sesiune se organizează pentru locurile rămase neocupate în prima 

sesiune. Ocuparea locurilor se face strict în ordinea mediilor de concurs, fără niciun 

fel de criterii discriminatorii.  

Facultatea de Ştiinţe  

Specializări:  

 1. Matematică didactică  

 2. Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului  

 

Perioadele de înscriere:  

 - prima sesiune: 1 - 11 septembrie  

 - a doua sesiune: 21 - 25 septembrie.  

 

Perioada de admitere:  

- prima sesiune:  

 � 12 septembrie - proba de concurs – susţinerea testului  

 � 13 septembrie – afişarea rezultatelor  

 � 14 – 20 septembrie - confirmare loc.  

 

 - a doua sesiune:  

 � 26 septembrie – proba de concurs – susţinerea testului  

 � 27 septembrie – afişarea rezultatelor  

 � 28 – 30 septembrie - confirmare loc;  

 

 



Facultatea de Ştiinţe Economice  

Specializări:  

 1. Marketing şi comunicare în afaceri  
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 2. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune  

 

Perioadele de înscriere:  

 - prima sesiune: 15 - 31 iulie  

 - a doua sesiune: 07 - 19 septembrie  

 

Perioada de admitere (afişarea rezultatelor, confirmarea locului):  

 - prima sesiune:  

 � 01 august – afişarea rezultatelor  

 � 3 – 10 august - confirmare loc  

 � 11 august - afişarea rezultatelor finale  

 

 - a doua sesiune:  

 � 20 septembrie – afişarea rezultatelor  

 � 21 – 26 septembrie - confirmare loc  

 � 28 septembrie - afişarea rezultatelor finale  

 

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii  

Specializări:  

 1. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber  

 2. Performanţă sportivă  

 3. Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională  

 

Perioadele de înscriere:  

 - prima sesiune: 01 - 11 septembrie  

 - a doua sesiune: 17 - 24 septembrie  

 



Perioada de admitere (proba de concurs, afişarea rezultatelor, confirmarea locului):  

 - prima sesiune:  

 � 13 septembrie – proba de concurs – susţinerea testului grilă şi afişarea 

rezultatelor  

 � 14 - 15 septembrie – confirmare loc  

 � 16 septembrie - afişarea rezultatelor finale  

 

 - a doua sesiune:  

 � 26 septembrie – proba de concurs – susţinerea testului grilă şi afişarea 

rezultatelor  

 � 26 – 27 septembrie - confirmare loc  

 � 28 septembrie - afişarea rezultatelor finale  

 

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

media ultimului loc sunt prezentate în Anexa 1.  

Eventualele modificări intervenite în privinţa perioadelor de susţinere a concursului de 

admitere sau a modului de susţinere, vor fi anunţate public, prin toate mijloacele 

menţionate în capitolul I, Art. 1 şi 2.

Metodologia de admitere pentru studiile universitare de masterat este cuprinsă în 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de 

masterat.  

Art. 7. Întreaga răspundere privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

revine Universităţii din Bacău. Eventualele nereguli constatate trebuie aduse la cunoştinţa 

preşedintelui comisiei centrale de admitere, în mod operativ.  

Art. 8. 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 

membrii Biroului Senatului, decanii facultăţilor şi alte cadre didactice propuse de Senatul 

universitar.  

Art. 9. Comisiile de admitere pe facultăţi sunt aprobate de consiliile facultăţilor şi 

validate de către Senat.  



Art. 10. Rectorul numeşte un secretar al comisiei de admitere pe universitate şi validează 

secretarii desemnaţi de către Consiliile facultăţilor, din rândul personalului didactic titular 

şi al secretariatelor. O persoană nu poate îndeplini funcţia de secretar al comisiei de 

admitere doi ani consecutiv.  

Art. 11. 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 secretariatelor antrenate în desfăşurarea 

concursului, precum şi afişarea rezultatelor, pentru toate sesiunile de concurs aprobate.  

Art. 12. Comisia de admitere poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi 

desfăşurare a concursului, pentru respectarea legalităţii şi desfăşurării probelor de 

examen şi afişării rezultatelor şi este condusă de un preşedinte.  

Art. 13. Pentru domeniile 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 vor participa 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. 14. Repartizarea sarcinilor către cadrele didactice şi personalul complementar, pe 

acţiuni concrete, intră în atribuţiile preşedinţilor Comisiilor de admitere la nivel de 

universitate şi facultăţi.  

Art. 15.  

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 antrenat 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 dispune încetarea 



imediată a atribuţiilor în legătură cu concursul de admitere, a persoanelor în cauză şi 

înlocuirea lor. 

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  

Art. 16.  

1) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu 

diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (Cf. Legii nr. 288/2004), 

precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare 

de lungă durată ( Cf. Legii nr. 84/1995), indiferent de vârstă, sex, religie, apartenenţă 

politică, apartenenţă la organizaţiile legal constituite precum şi bolnavii cu boli cronice, 

fără pericol pentru colectivitate, dacă domeniul de admitere nu impune restricţii în 

această direcţie.  

2) În cazul absolvenţilor cetăţeni români, pot candida la admitere în ciclul de studii 

universitare de masterat numai absolvenţii cu diplomă obţinută numai în instituţii de 

învăţământ superior şi numai de la specializări acreditate A.R.A.C.I.S. şi 

recunoscute de M.E.C.I. Universitatea îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea acelor 

candidaţi care nu îndeplinesc aceste condiţii.  

3) Pot candida, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, şi 

absolvenţii instituţiilor aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. Recunoaşterea 

studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu intră în atribuţiile direcţiei de 

specialitate din cadrul M.E.C.I.  

4) Pentru înscrierea la programele de studii cu predare în limba română, cetăţenii străini 

au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, 

eliberat de către instituţii abilitate de M.E.C.I.  

5) Cetăţenii Republicii Moldova, cu studii de licenţă absolvite în România sau alt stat 

membru UE, indiferent de promoţie, se pot înscrie la concursul de admitere, cu depunerea 

dosarelor direct la facultăţi, Aceştia vor candida în aceeaşi perioadă cu candidaţii români 

şi în conformitate cu criteriile fiecărei facultăţi, pe locurile subvenţionate şi repartizate 

Universităţii din Bacău de către M.E.C.I. pentru etnicii români, fără defalcare pe ţări, cu 

condiţia să nu mai fi urmat studii de masterat în România cu susţinere de la buget. 



Admiterea se poate susţine şi pentru locurile cu taxă stabilite de Senatul universităţii, în 

aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.  

6) Cetăţenii Republicii Moldova, cu studii de licenţă absolvite în Republica Moldova sau 

alte state non-UE, se pot înscrie la concursul de admitere, numai pentru locurile cu taxă. 

Depunerea dosarului de concurs la secretariatele facultăţilor organizatoare a examenului 

de admitere, se va face numai după obţinerea prealabilă a vizei Rectoratului Universităţii 

din Bacău. În cazul în care sunt declaraţi admişi, dosarul se va trimite M.E.C.I. pentru 

analiză, echivalarea studiilor de licenţă şi validarea admiterii. Documentele necesare 

înscrierii la concurs vor fi aceleaşi ca şi pentru cetăţenii moldoveni cu studii de licenţă în 

România sau state membre UE, prevăzute la Art. 14. din Metodologia de şcolarizare a 

cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, 

Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria, nr. 4271/05.06.2009 - MECI.  

Art. 17. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care 

vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv, 

inclusiv opţiunea (acolo unde este cazul) pentru una din formele de învăţământ din 

facultate.  

Art.18. La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:  

 a. diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată. Diploma de 

bacalaureat vor fi însoţite de copii nelegalizate care vor fi vizate „conform cu 

originalul” de către secretariatul facultăţii. Candidaţilor declaraţi admişi şi 

înmatriculaţi ca studenţi la masterat, care doresc să plece din universitate, nu li se 

eliberează copiile actelor de studii legalizate sau vizate de secretariat, pentru 

conformitat. Aceste copii rămân la

dosarul studentului, până la expirarea termenului de păstrare în arhivă. În cazul depunerii 

copiei legalizate, este obligatorie însoţirea acesteia de Adeverinţa de student/candidat la 

altă facultate.  

 b. copie legalizată a diplomei de licenţă . Pentru absolvenţii Universităţii din 

Bacău, promoţiile 2008 şi 2009 este valabilă şi copia legalizată după Adeverinţa 

tip, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii.  

 c. copie legalizată a suplimentului de diplomă sau foii matricole pentru 

absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2008.  



 d. certificat de naştere – copie legalizată  

 e. certificat de căsătorie, acolo unde este cazul, copie legalizată  

 f. copie xerox a cărţii 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 subvenţionate, o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai 

urmat studii universitare la zi, în România, finanţate de la buget, cu excepţia 

absolvenţilor promoţiei 2009).  

 g. 5 (cinci) fotografii color recente, tip buletin de identitate (3x4cm.), pentru cei 

care susţin probe orale (practice), sau 3 (trei) fotografii pentru ceilalţi candidaţi. 

Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică normală (nu tip „permis auto”), tip 

carte de identitate.  

 h. chitanţa pentru taxa de admitere (stabilită de fiecare facultate) achitată la 

casieria universităţii  

 i. un dosar plic  

 j. 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.  

 

Art. 19. Cuantumul taxelor pentru admitere.  

Taxa de înscriere la concurs este diferenţiată pe facultăţi, în cuantumul stabilit de 

Senatul Universităţii din Bacău, prezentat în Anexa nr. 2.  

Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă:  

 a. Orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de 

un părinte - 50%.  



 b. Candidaţii (candidatele) care au soţia (soţul) studentă (student) în învăţământul 

de stat - 50%.  

 c. Candidaţii care au cel puţin unul din părinţi salariaţi în învăţământ (în activitate, 

pensionar sau decedat) – 100%.  

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

 e. Candidaţii eroi ai revoluţiei – 100%.  

 f. Candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai revoluţiei – 100%.  

Menţionăm că reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a şi f, se acordă 

candidaţilor, care până la data de 1 octombrie 2009 nu împlinesc vârsta de 26 de ani, 

numai pentru primul dosar de concurs depus la Universitatea din Bacău. Reducerea de 

taxă pentru situaţia punctului c, se acordă candidaţilor care, până la data de 1 octombrie 

2009, nu

împlinesc vârsta de 26 de ani şi numai pentru dosarul conţinând diploma de licenţă în 

original, depus la Universitatea din Bacău. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se 

returnează.  

Art. 20. 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 operaţii de legitimare pe baza actului de identitate 

(buletin, paşaport), se impune ca, la numele din certificatul de naştere, să fie înscris, în 

paranteză, şi numele din certificatul de căsătorie sau numele de înfiere sau cel prevăzut 

în hotărârile judecătoreşti de schimbare a numelui sau prenumelui, iniţiala fiind cea a 

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

Art. 21. 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 în 

original 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. Scutirile de taxă se acordă în condiţiile art. 18.  



Art. 22. Candidaţii care au obţinut medie peste 5,00 şi nu sunt admişi pe locurile 

finanţate de la buget, pot opta pentru studii în regim cu taxă.  

Art. 23.  

1) Echipele de înscriere a candidaţilor primesc dosarele întocmite de către candidaţi, 

efectuează înscrierea şi, după caz, pentru cei care susţin probe practice, 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 la 

care doresc să concureze;  

 - cererile tip de înscriere sunt completate corect;  

 - candidaţii au precizat, în ordine preferenţială, după caz, domeniile 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 pentru care candidatul optează, sunt prezentate imediat unui membru al 

comisiei de admitere pe facultate sau, după caz, pe universitate, care decide pe loc asupra 

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

secretariatele facultăţilor se va asigura prezenţa permanentă a unui membru al comisiei de 

admitere pe facultate şi universitate.  

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.  

Art. 24.  

1) Numai pentru domeniile pentru care se organizează probe, după încheierea perioadei 

de înscriere, comisia de admitere la nivel de facultate întocmeşte listele nominale ale 

candidaţilor

înscrişi, în ordine alfabetică, le înaintează rectorului, care le aprobă, după care se afişează 

în loc vizibil, cu cel puţin 24 ore înaintea începerii primei probe. Aceste liste vor preciza:  



 a. facultatea, domeniul, programul de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, în 

ordinea preferinţelor, 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.  

Art. 25. 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. 26. Studenţii masteranzi într-un alt domeniu, care ocupă un loc subvenţionat de la 

bugetul de stat, pot urma un alt program de studiu de masterat în alt domeniu numai prin 

concurs de admitere şi numai în regim cu taxă.  

Art. 27. Absolvenţii învăţământului de scurtă durată (colegiu) nu se pot înscrie într-un 

program de studii de masterat, acesta nefiind echivalent studiilor universitare de licenţă 

(Bologna).  

IV. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI  

Art. 28.  

1) După încheierea probelor de concurs se calculează media generală de admitere a 

fiecărui candidat, conform metodologiei stabilite de fiecare facultate şi domeniu în 

parte, care se regăseşte în Anexa 1. La înscriere, candidaţii vor găsi pe site-ul universităţii 

şi afişat la sediul fiecărei facultăţi, modul de calcul al mediei.  

2) Probele la care candidatul a absentat se notează cu 0 şi intră în calculul mediei 

generale.  

3) Rezolvarea contestaţiilor intră exclusiv în competenţa comisiilor de admitere ale 

facultăţilor.  

4) Media minimă generală de admitere la studii universitare de masterat nu poate fi mai 

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



5) Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile 

pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia la care aceştia au candidat, în 

conformitate cu procedurile proprii de admitere.  

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

în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, conform criteriilor din 

Anexa 1.  

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 Anexa 1.  

Art. 29. Candidaţii care îşi retrag dosarul/dosarele de concurs după încheierea 

înscrierilor, dar înainte de afişarea rezultatelor sunt consideraţi respinşi, chiar şi după 

susţinerea probelor. Taxa de examen nu se returnează, chiar dacă nu s-au prezentat la nici 

o probă.  

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 şi care îndeplineşte condiţiile 

acelui loc, aplicând criteriile de departajare din Anexa 1; 

 

b. prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie.  

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

(pentru locuri rămase din prima sesiune).  

Art. 30. Locurile subvenţionate, destinate etnicilor români prin dispoziţiile M.E.C.I., vor 

fi scoase la concurs pentru aceeaşi categorie de candidaţi, în a doua sesiune, dacă este 

prevăzută. Locurile rămase neocupate după a II a sesiune, se raportează la M.E.C.I. şi 

rămân neocupate. Rezultatele concursului de admitere, pentru această categorie de 

candidaţi se comunică la M.E.C.I. în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acestora de 

către facultăţi, în vederea transmiterii acestora către misiunile diplomatice ale României 

din ţările de provenienţă ale candidaţilor, prin intermediul M.A.E. şi/ sau direct, după caz 

(Art. 10, Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica 

Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi a etnicilor români 

cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul de stat din România, în anul 

şcolar/universitar 2009 – 2010, nr. 7271/05.06.2009 - MECI şi 5043/10.06.2009 – MAE)  



Art. 31. Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de concurs şi rezultatele finale ale 

concursului de admitere au, până la afişarea lor, în condiţiile stabilite prin prezenta 

metodologie, caracter secret, fiind interzisă cunoaşterea lor, înainte de afişare, de către 

alte persoane decât cele numite în comisiile de admitere.  

Art. 32. Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de către 

Comisia centrală de admitere, se face prin afişare, specificându-se ora şi data afişării; pe 

listele afişate se vor indica, în mod explicit, în dreptul fiecărui candidat, mediile obţinute 

la fiecare probă de concurs, media generală şi programul de studii la care a fost repartizat 

(pentru candidaţii declaraţi admisi), în funcţie de opţiuni.  

Art. 33.  

 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 regulamentele facultăţilor. În vederea înmatriculării, 

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

stabilită prin metodologia de admitere, cererea de înscriere şi documentele în original, 

conform prevederilor Art.18 al prezentului regulament (dacă acestea nu au fost depuse 

de la început), la secretariatul facultăţii.  

 2) Neprezentarea documentelor solicitate în original, din vina exclusivă a candidatului 

admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea 

locului finanţat de la buget.  

 3) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 

2009/2010, în baza rezultatelor concursului de admitere, a diplomei de bacalaureat în 

original şi copiei legalizate a diplomei/adeverinţei de licenţă (în situaţiile menţionate 

la pct. 1 al prezentului articol, 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).  

 4) Locurile rămase libere în prima sesiune vor fi scoase la concurs în a doua sesiune, 

acolo unde este prevăzută.  

  

 



V. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR  

Art. 34. Nu se admit contestaţii dacă probele de concurs au fost orale, practice sau sub 

forma testelor grilă, 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 licenţă/ 

anilor de studii etc. (care compun media de admitere, în funcţie de metodologia de 

admitere a fiecărei facultăţi), fie de calculul final.  

Art. 35.  

1) Contestaţiile se depun în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, la sediul 

facultăţii organizatoare. Comisia de admitere pe facultate soluţionează contestaţiile şi 

supune aprobării comisiei centrale de admitere rezultatul.  

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

de depunere a acestora. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare.  

3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.  

4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele 

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

Art. 36. După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de 

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

etc.  

Art. 37. Dosarele candidaţilor respinşi şi ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie 

la cerere, pe baza actelor de identitate şi semnătură, 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.  

OBSERVAŢII  

Prezentul regulament va fi făcut public, după aprobare, pe site-ul universităţii, în formele 

specifice comunicării prin world wide web.  

R E C T O R,  

Prof. univ. dr. ing. Valentin NEDEFF 



Anexa nr. 1 la Regulamentul de admitere pentru anul 2009 
 

Criteriile de admitere şi de departajare a  candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului 

loc  

I. Facultatea de Inginerie  

Precizări generale:  

 - durata studiilor la toate programele de studii este de 1,5 ani  

 - forma de învăţământ: zi  

 

 a) Condiţii de admitere  

 

- Admiterea se face pe bază de concurs de tip test grilă  

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

 � 25% Media de licenţă,  

 � 75% Nota la testul grilă.  

 

b) Criteriile de departajare la medii egale  

 1. Media de licenţă  

 2. Media de absolvire.  

 

Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru 

cetăţenii din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă vor fi ocupate în funcţie de 

media de admitere şi opţiunile acestora.  

Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere pentru o singură specializare. 

Admiterea se face în funcţie de medie.  

Dacă la o specializare de masterat, nu se ocupă minim 5 locuri, în urma ambelor sesiuni 

de admitere, acea specializare nu va funcţiona în anul universitar 2009-2010. Candidaţii 

care au fost admişi, pot opta, în aceste situaţii, pentru transferarea la o altă specializare de 

masterat indiferent de domeniu, la Facultatea de Inginerie, cu toate drepturile câştigate 

(loc bugetat, medie). Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de 

admitere, la masteratele universitare ce vor funcţiona în anul universitar 2009-2010, se 



vor redistribui la celelalte specializări de masterat, în ordinea descrescătoare a mediilor 

obţinute, pentru a fi ocupate de candidaţi admişi pe locurile cu taxă.  

II. Facultatea de Litere  

Precizări generale:  

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

 2. Forma de învăţământ: zi  

 3. Condiţii de funcţionare a specializărilor pentru anul universitar 2009 – 2010:  

 � asigurarea a cel puţin 50% locuri la master din totalul absolvenţilor de 

licenţă;  

 � dimensionarea cifrei de şcolarizare se va realiza astfel încât să se asigure o 

valoare optimă a raportului număr studenţi/cadru didactic, pentru un grad 

minim de ocupare a posturilor de 85% şi un grad maxim de 90%.  

 

 a) Condiţii de admitere  

 - admiterea se va face pe bază de concurs cu probe de examen, după cum 

urmează:  

  

Condiţii de admitere  

 

Nr. 

crt.  

Facultatea/Domeniul Modalitatea de admitere/Media de 

admitere:  

1  LITERE  Test de cunoştinţe în domeniu  

 - 85% nota de la test  

 - 15% media de la licenţă  

 

 

 1. Limba engleză. Practici de comunicare: test de cunoaştere a limbii engleze.  

 2. Studii lingvistice în limba engleză: proba de concurs constă într-un test de 

cunoaştere a limbii engleze la nivel avansat cu grad de dificultate asemănător celui 

care se dă pentru obţinerea Certificate in Advanced English (CAE), secţiunile 

Reading: 1 h 15 minute şi Listening: 45 minute.  



 3. Limba franceză. Practici de comunicare: test de cunoaştere a limbii franceze.  

 4. Cultură şi literatură română: test de cunoaştere a culturii şi literaturii române.  

 5. Culturi şi literaturi anglofone. Practici discursive: test de cunoaştere a culturilor 

şi literaturilor anglofone.  

 

Un candidat se poate înscrie la mai multe programe de masterat, urmând să susţină testul 

la fiecare dintre acestea. După afişarea rezultatelor, candidatul are dreptul să ocupe un loc 

subvenţionat numai la o singură specializare şi poate urma o a doua specializare numai pe 

locurile cu taxă. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele 

opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la specializările respective.  

Examenul este valabil numai pentru specializările la care s-a organizat concursul şi numai 

pentru anul universitar 2009-2010.  

 b) Criterii de departajare la medii egale  

 

 1. Media la examenul de licenţă  

 2. Media de absolvire.  

 

Candidaţii care doresc să se înscrie la mai multe domenii pot opta pentru specializări 

diferite, urmând a se decide pentru o singură specializare, în funcţie de media obţinută.  

Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în funcţie 

de locurile rămase libere la specializările respective.  

III. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii  

Precizări generale:  

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

 2. Forma de învăţământ: zi  

 

 a) Condiţii de admitere  

 - admiterea se face pe bază de concurs de tip test grilă pe domeniu  

 - media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este formată din:  

 � test grilă 50 %,  

 � media la licenţă 25%,  



 � media anilor de studii 25%.  

 c) Criteriile de departajare la medii egale  

 1. Nota obţinută la testul grilă,  

 2. Media anilor de studii,  

 3. Media examenului de licenţă.  

 

IV. Facultatea de Ştiinţe  

Precizări generale:  

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

 2. Forma de învăţământ: zi  

 

 a) Condiţii de admitere  

 - admiterea se face pe bază de concurs de tip test de cunoştinţe în domeniu  

 - media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este formată din:  

 � 25% - nota obţinută la testul de cunoştinţe în domeniu  

 � 25% - media de licenţă  

 � 50% - media anilor de studiu.  

 

b) Criteriile de departajare la medii egale  

 1. Nota obţinută la testul de cunoştinţe  

 2. Media examenului de licenţă  

 3. Media anilor de studii.  

 

V. Facultatea de Ştiinţe Economice  

Precizări generale:  

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

 2. Forma de învăţământ: zi  

 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 ani). Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai studiilor 



universitare din domeniul fundamental Ştiinţe Economice, indiferent 

de specializarea absolvită.  

 

 a) Condiţii de admitere  

 - admiterea se face pe bază de concurs de dosare  

 - media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este formată din:  

 � 60% nota (media) obţinută la examenul de licenţă  

 � 40% media anilor de studii  

 

b) Criteriile de departajare la medii egale  

 1. Specializarea în domeniul masteratului  

 2. Media examenului de licenţă  

 

R E C T O R,  

Prof.univ.dr. ing. Valentin NEDEFF 



Admitere studii de MASTERAT UNIVERSITAR 2009  

UNIVERSITATEA DIN BACĂU  

Anexa 2 la Regulamentul de  admitere pentru anul 2009  

Cuantumul taxelor de admitere  la studii universitare de masterat*  

Facultatea de Inginerie: 120 lei  

Facultatea de Litere: 150 lei (o specializare) + 20 Lei (pentru fiecare specializare în plus)  

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii: 200 lei  

Facultatea de Ştiinţe: - 100 lei  

- taxa de confirmare a locului : 300 lei  

Facultatea de Ştiinţe Economice:  

 - 100 lei pentru o singură specializare;  

 - 130 lei pentru 2 specializări;  

 - 150 lei pentru 3 specializări.  

 

Cuantumul taxelor de studiu pentru anul I**  

(studii universitare de licenţă*)  

Facultatea de Inginerie: 1800 lei  

Facultatea de Litere: 2200 lei  

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii: 2800 lei  

Facultatea de Ştiinţe:  

 - 2000 lei ( Informatică, Biologie, Informatică Fr)  

 - 1800 lei ( Matematică)  

 

Facultatea de Ştiinţe Economice: 1800 lei  

*) Aceste taxe nu includ taxa de admitere şi taxa de studiu aferentă Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). Studenţii din anul I de studiu care doresc să urmeze 

DPPD se vor conforma regulamentelor DPPD, cu plata corespunzătoare a taxelor.  

**) Taxele de studiu pentru anul II şi următorii se stabilesc anual, în funcţie de nivelul anual 

al alocaţiei bugetare pentru un student.  

R E C T O R,  

Prof.univ.dr. ing. Valentin NEDEFF  
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