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Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile universitare de
licenŃă, master şi de doctorat pentru anul universitar 2013-2014

CADRUL LEGAL
Prezenta metodologie asigură cadrul de organizare şi desfăşurare a examenului de
admitere pentru anul universitar 2013–2014 şi a fost întocmit folosind ca documente de
referinŃă Legea EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011 şi Ordinul Ministrului EducaŃiei NaŃionale nr.
3.544/2013, privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de
studii universitare de licenŃă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2013-2014.
În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 şi
277 din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăŃământul
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanŃate de la bugetul de stat,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul
Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenŃilor care au primit
distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale organizate pentru învăŃământul preuniversitar şi
a doctoranzilor care au obŃinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările
şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea
Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a
structurii instituŃiilor de învăŃământ superior, a domeniilor şi programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu, a locaŃiilor geografice de
desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învăŃământ sau limba de predare, precum şi a numărului maxim de
studenŃi care pot fi şcolarizaŃi, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului
nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, OMECTS
4559/25.06.2012 privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică
română şi a cetăŃenilor români cu domiciliul străinătate, în învăŃământul din România, în anul
şcolar/ universitar 2012-2013; Adresa DirecŃiei generale învăŃământ în limbile minorităŃilor
nr. 45895/14.06.2012 privind admiterea candidaŃilor rromi pe locuri distincte; a OrdonanŃei de
urgenŃă a Guvernului nr. 96/2012, privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraŃiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013.
Senatul UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a adoptat în şedinŃa din data de
09.05.2013, următoarea Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de
studii universitare de licenŃă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2013-2014.

Articolul 1
Personalul secretariatelor, instruit din timp pe baza acestei metodologii şi a altor documente
cadru elaborate de M.E.N., informează public declanşarea procedurilor de înscriere la
concurs. Diseminarea informaŃiilor se va face prin intermediul internetului şi mijloacelor
locale de informare: afişare în apropierea sediilor secretariatelor, în locuri vizibile, a
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recomandărilor în legătură cu concursul de admitere, broşuri de admitere, ghidul studentului,
pliante, flyere, anunŃuri.
Articolul 2
Secretariatele FacultăŃilor au obligaŃia să ofere candidaŃilor informaŃii 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 candidaŃii trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la
susŃinerea probelor pentru testarea cunoştinŃelor şi a capacităŃilor cognitive, a
probelor eliminatorii şi practice, pentru domeniile unde se organizează astfel de
probe;
c. lista echipamentului necesar susŃinerii probelor de aptitudini, pentru domeniile
unde se organizează acestea.

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ADMITERII
Articolul 3
(1) Potrivit legii, Universitatea „Vasile Alecsandri” organizează examene de admitere pentru
fiecare program şi ciclu de studii universitare. FormaŃiile de lucru, pe programe de studii,
trebuie să Ńină cont de calitatea procesului didactic şi de rentabilitatea economică. Examenele
de admitere se organizează pe baza prezentei metodologii şi a metodologiilor proprii de
admitere stabilite de către fiecare facultate, în baza autonomiei universitare, cu respectarea
prevederilor legislaŃiei în vigoare.
(2) Examenul de admitere poate consta şi în probă/probe scrisă/scrise sau/şi orală/orale pentru
testarea cunoştinŃelor şi a capacităŃilor cognitive. Pentru testarea capacităŃilor sportive,
examenul de admitere va conŃine obligatoriu şi o probă practică eliminatorie, susŃinută
anterior celorlalte probe. De asemenea, pot fi luate în considerare notele de la probele de
bacalaureat, media de la bacalaureat, licenŃă sau disertaŃie şi/sau notele din anii de studii, după
caz, conform metodologiei proprii fiecărei facultăŃi.
(3) Conform legii, metodologia proprie de admitere, condiŃiile de admitere, inclusiv cifrele de
şcolarizare trebuie făcute publice, în fiecare an, de către universitate, cu cel puŃin 6 luni
înainte de susŃinerea concursului de admitere.
Articolul 4
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenŃă, admiterea se organizează pe domenii de
licenŃă, la programele de studii autorizate să funcŃioneze provizoriu sau acreditate în cadrul
UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează în domeniile de
studii universitare de master acreditate, la programele de studii legal înfiinŃate în cadrul
UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe bază de
competiŃie, în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii
universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, în conformitate cu prevederile Codului
studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, şi ale
legislaŃiei în vigoare.
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Articolul 5
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învăŃământ ale studiilor universitare,
menŃionate la art. 2, se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului
universitar.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc de către
fiecare facultate şi şcoală doctorală, prin metodologie proprie şi se fac publice conform
prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din
Bacău şi prin publicare pe pagina web proprie.
Articolul 6
Admiterea la studii universitare de licenŃă se susŃine în limba română.
Articolul 7
(1) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conŃine
obligatoriu o probă de competenŃă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
(2) Pentru studiile universitare de doctorat, admiterea va conŃine obligatoriu o probă de
competenŃă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
(3) Probele practice pentru testarea capacităŃilor sportive sunt eliminatorii şi se vor nota cu
admis/respins
I. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENłĂ:
I. Facultatea de Inginerie
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 15-30 iulie 2013;
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2013.
• contestații: 01-02 august 2013;
• afișarea rezultatelor după contestații: 03 august 2013;
• confirmarea locului: 01-30 august 2013;
• afișarea rezultatelor după confirmare: 31 august 2013.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere 02-20 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor pe 21 septembrie 2013;
• contestații: 23-24 septembrie 2013;
• afișarea rezultatelor după contestații: 25 septembrie 2013;
• confirmarea locului: 23-25 septembrie 2013;
• afișarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2013.
a treia sesiune:
• înscrierea candidaŃilor: 26-28 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2013;
• contestaŃii: 29-30 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 30 septembrie 2013;
• confirmarea locurilor: 30 septembrie 2013, ora 8-16;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2013, ora 17.
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II. Facultatea de Litere
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 15-27 iulie 2013;
• afişarea rezultatelor: 29 iulie 2013;
• confirmarea locului: 30 iulie – 2 august 2013 - pentru candidaŃii admişi pe
locurile de la buget;
05-07 august 2013 – pentru candidaŃii admişi pe locurile cu taxă;
08 august 2013 – pentru candidaŃii de pe lista de aşteptare
• afișarea rezultatelor după confirmare: 9 august 2013
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 2-7 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 7 septembrie 2013
• confirmarea locului: 9-10 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 10 septembrie 2013
a treia sesiune:
• perioada de înscriere: 16 - 18 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2013
• confirmarea locului: 20-24 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2013
III. Facultatea de ŞtiinŃe
a)
Matematică şi Informatică
b)
Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (PIPP)
c)
Biologie şi Ecologie şi protecŃia mediului
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 15-28 iulie 2013;
• afişarea rezultatelor: 29 iulie 2013;
• confirmarea locului: 30- 31 iulie 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2013;
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 06-11 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2013;
• confirmarea locului: 13-15 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 15 septembrie 2013.
a treia sesiune:
• • perioada de înscriere: 16-21 septembrie 2013, ora 15,00;
• • afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2013;
• • confirmarea locului: 23-24 septembrie 2013;
• • afişarea rezultatelor după confirmare: 24 septembrie 2013.
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IV. Facultatea de ŞtiinŃe Economice
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 15-26 iulie 2013;
• afişarea rezultatelor: 27 iulie 2013;
• confirmarea locului: 29 iulie – 01 august 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 2 august 2013.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 02-14 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2013;
• confirmarea locului: 17-18 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 19 septembrie 2013.
a treia sesiune:
• • perioada de înscriere: 20 – 24 septembrie 2013, ora 15,00;
• • afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2013, ora 18,00;
• • confirmarea locului: 25 – 26 septembrie 2013, ora 14,00;
• • afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2013, ora 16,00.

V. Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii
Domeniul de licenŃă EducaŃie fizică şi sport
prima sesiune:
• Perioada de înscriere: 10-22 iulie 2013
Etapa I
• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 10-22 iulie 2013
Etapa a II-a
• II.1 Proba practică pentru testarea capacităŃilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 25 iulie 2013
• afişarea rezultatelor: 25 iulie 2013
• II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 26 iulie 2013
• afişarea rezultatelor: 27 iulie 2013
• confirmarea locului: 27 iulie - 02 august 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 03 august 2013
a doua sesiune:
• Perioada de înscriere: 02-09 septembrie 2013
Etapa I
• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 02-09 septembrie 2013
Etapa a II-a
• II.1 Proba practică pentru testarea capacităŃilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 11 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2013
• II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 12 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2013
• confirmarea locului: 13-17 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 17 septembrie 2013
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a treia sesiune:
• Perioada de înscriere: 19-24 septembrie 2013
Etapa I
• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 19-24 septembrie 2013
Etapa a II-a
• II.1 Proba practică pentru testarea capacităŃilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 26 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 26 septembrie 2013
• II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 27 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2013
• confirmarea locului: 28-29 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2013
Domeniul de licenŃă Kinetoterapie
prima sesiune:
• Perioada de înscriere: 10-22 iulie 2013
Etapa I
• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 10-22 iulie 2013
Etapa a II-a
• II.1 Proba practică pentru testarea capacităŃilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 24 iulie 2013
• afişarea rezultatelor: 24 iulie 2013
• II.2 Proba de testare a cunoştinŃelor şi a capacităŃilor cognitive - Test grilă la
disciplina Biologie (clasa a XI-a): 25 iulie 2013
• afişarea rezultatelor: 26 iulie 2013
• contestaŃii: 26-27 iulie 2013
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 27 iulie 2013
• confirmarea locului: 29 iulie - 02 august 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 03 august 2013
a doua sesiune:
• Perioada de înscriere: 02-09 septembrie 2013
Etapa I
• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 02-09 septembrie 2013
Etapa a II-a
• II.1 Proba practică pentru testarea capacităŃilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 11 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2013
• II.2 Proba de testare a cunoştinŃelor şi a capacităŃilor cognitive - Test grilă la
disciplina Biologie (clasa a XI-a): 12 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2013
• contestaŃii: 13-14 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 14 septembrie 2013
• confirmarea locului: 16-17 septembrie 2013
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afişarea rezultatelor după confirmare: 17 septembrie 2013

a treia sesiune:
• Perioada de înscriere: 19-24 septembrie 2013
Etapa I
• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 19-24 septembrie 2013
Etapa a II-a
• II.1 Proba practică pentru testarea capacităŃilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 26 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 26 septembrie 2013
• II.2 Proba de testare a cunoştinŃelor şi a capacităŃilor cognitive - Test grilă la
disciplina Biologie (clasa a XI-a): 27 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2013
• contestaŃii: 28 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 28 septembrie 2013
• confirmarea locului: 29 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2013
Domeniul de licenŃă Psihologie
prima sesiune:
• Perioada de înscriere: 10-25 iulie 2013
• Proba de testare a cunoştinŃelor şi a capacităŃilor cognitive - Interviu aptitudinalmotivaŃional: 27 iulie 2013
• afişarea rezultatelor: 27 iulie 2013
• confirmarea locului: 29 iulie - 02 august 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 03 august 2013
a doua sesiune:
• Perioada de înscriere: 02-12 septembrie 2013
• Proba de testare a cunoştinŃelor şi a capacităŃilor cognitive - Interviu aptitudinalmotivaŃional: 14 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 14 septembrie 2013
• confirmarea locului: 16-17 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 17 septembrie 2013
a treia sesiune:
• Perioada de înscriere: 19-24 septembrie 2013
• Proba de testare a cunoştinŃelor şi a capacităŃilor cognitive - Interviu aptitudinalmotivaŃional: 25 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 26 septembrie 2013
• confirmarea locului: 27-29 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2013
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II. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTER:
I. Facultatea de Inginerie
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 15-30 iulie 2013;
• testul grilă: 30 iulie 2013, ora 17:00;
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2013.
• contestații: 01-02 august 2013;
• afișarea rezultatelor după contestații: 03 august 2013;
• confirmarea locului: 1-30 august 2013;
• afișarea rezultatelor după confirmare: 31 august 2013.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere 02-20 septembrie 2013;
• testul grilă: 20 septembrie 2013, ora 17:00;
• afişarea rezultatelor pe 21 septembrie 2013.
• contestații: 23-24 septembrie 2013;
• afișarea rezultatelor după contestații: 25 septembrie 2013;
• confirmarea locului: 23-25 septembrie 2013;
• afișarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2013.
a treia sesiune:
• înscrierea candidaŃilor: 26-28 septembrie 2013, ora 12;
• testul grilă: 28 septembrie 2013, ora 16;
• afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2013;
• contestaŃii: 29-30 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 30 septembrie 2013;
• confirmarea locurilor: 30 septembrie 2013, ora 8-16;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2013, ora 17.
II. Facultatea de Litere
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 15-22 iulie 2013
• test de cunoştinŃe în domeniu:
1. Limba şi literatura română: 24 iulie 2013, ora 12.00;
2. Limba şi literatura engleză: 25 iulie 2013, ora 10.00 /Limba şi literatura
franceză: 25 iulie 2013, ora 12.00;
• afişarea rezultatelor:
1. Limba şi literatura română: 25 iulie 2013
2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura franceză: 26 iulie 2013
• contestaŃii:
1. Limba şi literatura română: 26 iulie 2013
2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura franceză: 27 iulie 2013
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 29 iulie 2013
• confirmarea locului: 30 iulie – 2 august 2013 - pentru candidaŃii admişi pe
locurile de la buget;
05-07 august 2013 – pentru candidaŃii admişi pe locurile cu taxă;
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08 august 2013 – pentru candidaŃii de pe lista de aşteptare
afișarea rezultatelor după confirmare: 9 august 2013

a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 2-5 septembrie 2013;
• test de cunoştinŃe în domeniu:
1. Limba şi literatura română: 6 septembrie 2013;
2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura franceză: 6 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor:
1. Limba şi literatura română: 7 septembrie 2013;
2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura franceză: 7 septembrie 2013
• contestaŃii:
1. Limba şi literatura română: 9 septembrie 2013;
2. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura franceză: 9 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 10 septembrie 2013;
• confirmarea locului: 11 -13 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2013.
a treia sesiune:
• perioada de înscriere: 16 - 18 septembrie 2013;
• test de cunoştinŃe în domeniu:
3. Limba şi literatura română: 19 septembrie 2013;
4. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura franceză: 19 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor:
3. Limba şi literatura română: 20 septembrie 2013;
4. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura franceză: 20 septembrie 2013
• contestaŃii:
3. Limba şi literatura română: 21 septembrie 2013;
4. Limba şi literatura engleză/Limba şi literatura franceză: 21 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 23 septembrie 2013;
• confirmarea locului: 23-24 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2013.
III. Facultatea de ŞtiinŃe
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 15-26 iulie 2013;
• test de cunoştinŃe în domeniu: 27 iulie 2013;
• afişarea rezultatelor: 27 iulie 2013;
• contestaŃii: 28 iulie 2013;
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 29 iulie 2013;
• confirmarea locului: 30-31 (până la ora 12:00) iulie 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 31 (după ora 17:00) iulie 2013.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 06-10 septembrie 2013.
• test de cunoştinŃe în domeniu: 11 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2013;
• contestaŃii: 12 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 12 septembrie 2013;
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•
•

confirmarea locului: 13-15 (până la ora 12:00) septembrie 2013;
afişarea rezultatelor după confirmare: 15 (după ora 16:00) septembrie 2013.

a treia sesiune:
• perioada de înscriere: 16-20 septembrie 2013.
• test de cunoştinŃe în domeniu: 21 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2013;
• contestaŃii: 22 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 22 septembrie 2013;
• confirmarea locului: 23-24 (până la ora 12:00) septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 24 (după ora 16:00) septembrie 2013.
IV. Facultatea de ŞtiinŃe Economice
prima sesiune:
• perioda de înscriere: 15-26 iulie 2013;
• test de cunoştinŃe în domeniu: 27 iulie 2013;
• afişarea rezultatelor: 29 iulie 2013;
• contestaŃii: 30 iulie 2013;
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 30 iulie 2013;
• confirmarea locului: 29 iulie – 1 august 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 2 august 2013.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 2 - 13 septembrie 2013;
• test de cunoştinŃe în domeniu: 14 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2013;
• contestaŃii: 17 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 18 septembrie 2013;
• confirmarea locului: 17-20 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 21 septembrie 2013.
a treia sesiune:
• perioada de înscriere: 20 - 23 septembrie 2013;
• test de cunoştinŃe în domeniu: 24 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2013;
• contestaŃii: 25 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 25 septembrie 2013;
• confirmarea locului: 26 septembrie 2013;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2013.
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V. Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 15-20 iulie 2013
• Proba practică pentru testarea capacităŃilor sportive - Test de motricitate
(eliminatorie, admis/respins): 22 iulie 2013
• afişarea rezultatelor: 22 iulie 2013
• Test grilă de cunoştinŃe în domeniu: 23 iulie 2013
• afişarea rezultatelor: 24 iulie 2013
• contestaŃii: 24-25 iulie 2013
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 26 iulie 2013
• confirmarea locului: 26 iulie-02 august 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 03 august 2013
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 02-07 septembrie 2013
• Proba practică pentru testarea capacităŃilor sportive - Test de motricitate
(eliminatorie, admis/respins): 09 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 09 septembrie 2013
• Test grilă de cunoştinŃe în domeniu: 10 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2013
• contestaŃii: 11-12 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 12 septembrie 2013
• confirmarea locului: 13-17 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 17 septembrie 2013
a treia sesiune:
• perioada de înscriere: 20-25 septembrie 2013
• Proba practică pentru testarea capacităŃilor sportive - Test de motricitate
(eliminatorie, admis/respins): 27 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2013
• Test grilă de cunoştinŃe în domeniu: 28 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2013
• contestaŃii: 29 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după contestaŃii: 29 septembrie 2013
• confirmarea locului: 30 septembrie 2013
• afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2013
III. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT:
• înscrierea candidaŃilor: 16 – 26 septembrie 2013;
• susŃinerea examenului de competenŃă lingvistică: 27 septembrie 2013;
• susŃinerea probei de admitere: 27-28 septembrie 2013, conform opŃiunii
conducătorilor de doctorat;
• anunŃarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.
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CAPITOLUL II CANDIDAłII LA ADMITERE
Articolul 8
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă pot candida absolvenŃii de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenŃii cu diplomă
de licenŃă ai ciclului de studii universitare de licenŃă organizate conform Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
absolvenŃii cu diplomă de licenŃă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată
organizate conform Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi absolvenŃii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute
de către direcŃia de specialitate ca fiind cel puŃin studii universitare de licenŃă.
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenŃii cu diplomă
de licenŃă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii
nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi absolvenŃii cu diplomă
de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenŃii studiilor efectuate în
străinătate şi recunoscute de către direcŃia de specialitate ca fiind cel puŃin studii universitare
de master.
(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăŃenii statelor
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai
ConfederaŃiei ElveŃiene, în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români,
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către
aceştia în afara României se va realiza de către direcŃia de specialitate din cadrul Ministerului
EducaŃiei Naționale înainte de înscrierea candidaŃilor la concursul de admitere, fiecare
candidat având obligaŃia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a
studiilor.
(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăŃenii
străini au obligaŃia să prezinte un certificat de competenŃă lingvistică pentru limba română
eliberat de către instituŃii abilitate de Ministerul EducaŃiei Naționale. Aceeaşi condiŃie se
impune şi în cazul transferurilor studenŃilor între instituŃiile de învăŃământ superior acreditate
care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăŃeni străini. În situaŃia în care studentul se
transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.
Articolul 9
(1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de instituŃiile de învăŃământ care le oferă. Un candidat declarat admis
poate beneficia de finanŃare de la bugetul de stat (numite în continuare locuri de la buget)
pentru un singur program de licenŃă, pentru un singur program de master şi pentru un singur
program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăŃi optează pentru
programul de studii care va fi finanŃat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat sau
a ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care
doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăŃământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de
către studenŃi.
(3) În cadrul metodologiei proprii, FacultăŃile pot stabili facilităŃi sau condiŃii speciale
referitoare la admiterea la programe de studii universitare de licenŃă a candidaŃilor care au
obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri
naŃionale sau internaŃionale, şi condiŃii speciale de scutiri de taxe.
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Articolul 10
CondiŃiile de organizare şi desfăşurare a admiterii la fiecare program de studii se stabilesc de
către Consiliile FacultăŃilor, respectând reglementările legale şi ale ARACIS în ceea ce
priveşte numărul minim şi maxim de studenŃi admişi.
Detaliile privind criteriile de admitere şi de departajare a candidaŃilor cu medie egală cu
media ultimului loc sunt prezentate în Anexa 1.
Articolul 11
Întreaga răspundere privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere revine
UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Eventualele nereguli constatate trebuie aduse la
cunoştinŃa preşedintelui comisiei centrale de admitere, în mod operativ.
Articolul 12
Comisia de admitere pe universitate se stabileşte cu cel puŃin 30 de zile înainte de începerea
concursului de admitere, prin decizia rectorului. În componenŃa acesteia intră rectorul,
prorectorii, decanii, directorul şcolii doctorale, directorul general, secretarul-şef pe
universitate, secretarul comisiei centrale.
Articolul 13
Comisiile de admitere pe facultăŃi sunt aprobate de către Consiliile FacultăŃilor şi validate de
către Senatul UniversităŃii.
Articolul 14
Rectorul numeşte un secretar al comisiei de admitere pe universitate şi validează secretarii
desemnaŃi de către Consiliile FacultăŃilor, din rândul personalului didactic titular. O persoană
nu poate îndeplini funcŃia de secretar al comisiei de admitere doi ani consecutiv.
Articolul 15
Din momentul constituirii sale, comisia de admitere pe universitate preia toate sarcinile
privind pregătirea, organizarea, îndrumarea şi controlul concursului de admitere, coordonarea
activităŃii personalului didactic şi secretariatelor antrenate în desfăşurarea concursului,
precum şi afişarea rezultatelor, pentru toate sesiunile de concurs aprobate.
Articolul 16
Comisia de admitere are întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a
concursului, pentru respectarea legalităŃii şi desfăşurării probelor de examen şi afişării
rezultatelor şi este condusă de către un preşedinte.
Articolul 17
Pentru domeniile la care concursul de admitere se desfăşoară în două etape, se stabilesc
distinct, înaintea fiecărei etape şi în funcŃie de caracterul probelor respective, listele cadrelor
didactice, care vor participa la examinarea candidaŃilor. 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.
Articolul 18
Repartizarea sarcinilor către cadrele didactice şi personalul complementar, pe acŃiuni
concrete, intră în atribuŃiile preşedinŃilor Comisiilor de admitere la nivel de Universitate şi
FacultăŃi.
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Articolul 19
(1) PreşedinŃii 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, obligaŃia de a respecta cu stricteŃe
toate normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului, de a asigura, prin atribuŃiile
personale, securitatea concursului.
(2) Personalul implicat în desfăşurarea concursului de admitere, care se abate de la
respectarea acestor norme sau care, prin activitatea sa, afectează buna organizare şi
desfăşurare a concursului, este susceptibil sancŃionării disciplinare, conform legislaŃiei în
vigoare. În cazul în care se confirmă astfel de abateri, Rectorul dispune încetarea imediată a
atribuŃiilor în legătură cu concursul de admitere, a persoanelor în cauză şi înlocuirea lor.

CAPITOLUL III ÎNSCRIEREA CANDIDAłILOR
Articolul 20
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va aduce la cunoştinŃa candidaŃilor condiŃiile şi
documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul FacultăŃilor şi pe pagina web
proprie.
Articolul 21
(1) CandidaŃii care au promovat examenul de bacalaureat/licenŃă/disertaŃie în sesiunile
corespunzătoare anului universitar 2012-2013 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea
imediat următoare examenului de bacalaureat/licenŃă/disertaŃie în anul 2013, în locul diplomei
de bacalaureat/licenŃă/master, adeverinŃa eliberată de către instituŃia de învăŃământ, în care se
menŃionează media generală, mediile obŃinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma.
(2) În vederea înmatriculării, candidaŃii admişi pe locurile finanŃate de la buget au obligaŃia să
depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma de
bacalaureat/licenŃă/disertaŃie sau adeverinŃa, pentru candidaŃii care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunea 2012-2013, în original, la secretariatul facultăŃii/departamentului.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenŃă/disertaŃie sau a adeverinŃei, în original, din
vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere,
duce la pierderea locului finanŃat de la buget.
(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va
colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, a Ordinului Ministrului EducaŃiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 3.313/2012.
Articolul 22
FacultăŃile au obligaŃia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la
depunerea cererii şi necondiŃionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaŃilor respinşi
sau ale celor care renunŃă la locul obŃinut prin admitere.
Articolul 23
(1) FacultăŃile vor percepe de la candidaŃi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de
Senatul Universitar. Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale UniversităŃii.
(2) Cuantumul taxelor pentru admitere. Taxa de înscriere la concurs este diferenŃiată pe
facultăŃi, în cuantumul stabilit de Senatul UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
prezentat în Anexa nr. 2.
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(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiŃi de plata taxelor de
înscriere la concursurile de admitere în învăŃământul superior şi beneficiază de gratuitate la
cazare în cămine şi internate, scutire care se acordă candidaŃilor care până la data de 01
octombrie 2013 nu împlinesc vârsta de 26 de ani.
(4) Categoriile de candidaŃi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului
UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenŃă:
a) Orfanii de ambii părinŃi şi candidaŃii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un părinte
- 50%.
b) CandidaŃii care au cel puŃin unul dintre părinŃi salariat în învăŃământ – 100%.
c) CandidaŃii care la data înscrierii sunt salariaŃi în învăŃământ – 100% (numai pentru ciclul
I, studii universitare de licenŃă, şi primul dosar depus la Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău);
d) CandidaŃii eroi ai RevoluŃiei – 100%.
e) CandidaŃii ai căror părinŃi au fost eroi-martiri ai RevoluŃiei – 100%.
Copiii personalului didactic sunt scutiŃi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere
în învăŃământul superior, o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare.
MenŃionăm că reducerea taxei, pentru situaŃiile prezentate la punctele a şi e, se acordă
candidaŃilor care până la data de 1 octombrie 2013 nu împlinesc vârsta de 26 de ani, numai
pentru primul dosar de concurs depus la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Reducerea de taxă pentru situaŃia punctului b se acordă candidaŃilor care, până la data de 1
octombrie 2013, nu împlinesc vârsta de 26 de ani şi numai pentru dosarul conŃinând diploma
de bacalaureat în original depus la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (numai pentru
primul domeniu din Ńară la care se înscrie la concursul de admitere). Nu se acordă scutiri
pentru a II-a facultate. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.
Articolul 24
Pentru înscrierea la concurs, candidaŃii vor completa o cerere de înscriere în care vor
menŃiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. CandidaŃii
trebuie să aleagă mai multe opŃiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii
care au îndeplinit numărul minim de înmatriculaŃi.
Articolul 25
La cererea de înscriere la studii universitare de licenŃă, se anexează următoarele acte:
1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoŃită de Anexa cu
mediile obŃinute pe parcursul anilor de studii, în original şi copie legalizată.
CandidaŃilor declaraŃi admişi şi înmatriculaŃi ca studenŃi, 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. AbsolvenŃii de liceu din promoŃia 2013, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot
prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de
bacalaureat, adeverinŃa 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.
3. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
4. adeverinŃă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de
medicul de întreprindere sau de medicul de familie. Pentru candidaŃii care solicită
înscrierea la examenul de admitere la Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi
SănătăŃii, domeniile de licenŃă EducaŃie fizică şi sport şi Kinetoterapie, adeverinŃa
medicală tip trebuie să menŃioneze, obligatoriu: „APT/INAPT pentru efort fizic” şi
„nu este în evidenŃă cu afecŃiuni neuropsihice”. Tot în cazul FacultăŃii de ŞtiinŃe ale
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Mişcării, Sportului şi SănătăŃii, candidaŃii au obligaŃia să prezinte şi rezultatele
examenului medical, specificate pe AdeverinŃa medicală tip şi parafate de către
medicul în evidenŃa 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 corecŃie, iar cu corecŃie 1;
miopie sub 6 dioptrii, examen pleuropulmonar (Microradiofotografie - MRF), analiza
de laborator a sângelui – venerologie (VDRL, sifilis).
5. 3 (trei) fotografii (5 fotografii pentru Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi
SănătăŃii) color recente, tip carte de identitate (3x 4cm). Fotografiile trebuie să fie pe
hârtie fotografică normală.
6. adeverinŃa de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentă cu aceasta – în cazul studenŃilor care se înscriu la concurs pentru a urma
un al doilea domeniu. AdeverinŃa de student trebuie să menŃioneze că diploma de
bacalaureat în original se află la facultate şi care este statutul financiar al studentului la
acea facultate.
7. actele doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinŃilor;
adeverinŃă de la casa de copii; copia legalizată a certificatului de deces al părintelui
erou - martir al revoluŃiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document
doveditor, în situaŃia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria
revoluŃiei din decembrie 1989; adeverinŃă din care să rezulte că părinŃii lucrează în
învăŃământ) necesare candidaŃilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la
concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiŃiile de a
beneficia de scutirea respectivă.
8. fotocopie după distincŃii în baza cărora se solicită admiterea fără susŃinerea probelor
de concurs (Art. 7, al. 3 – OM 3.313/2012 şi Art. 37 a prezentei metodologii) 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
facultăŃilor.
9. fotocopie după cartea de identitate/ buletinul de identitate – pagina cu codul
numeric personal (cetăŃenii Republicii Moldova vor depune copia integrală a
buletinului de identitate moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe
locurile finanŃate de la buget, o declaraŃie notarială din care să rezulte că nu au mai
urmat studii universitare la învăŃământul cu frecvenŃă, în România, finanŃate de la
buget, cu excepŃia absolvenŃilor promoŃiei 2013).
10. chitanŃa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităŃii un dosar plic.
11. un dosar plic.
Articolul 26
La cererea de înscriere la studii universitare de master, se anexează următoarele acte:
1. diploma de licenŃă (inclusiv anexa/ anexele) în original şi copie legalizată. Pentru
absolvenŃii din promoŃiile 2012 şi 2013 este valabilă şi originalul AdeverinŃei tip, din
care să rezulte media la examenul de licenŃă şi media anilor de studii, până la
eliberarea actului de studii.
2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoŃită de Anexa cu
mediile obŃinute pe parcursul anilor de studii, în original şi copie legalizată.
CandidaŃilor declaraŃi admişi şi înmatriculaŃi ca studenŃi, 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.
3. certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;

17

4. adeverinŃă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de
medicul de familie. Pentru candidaŃii care solicită înscrierea la examenul de admitere
la Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii, adeverinŃa medicală tip
trebuie să menŃioneze, obligatoriu: „APT/INAPT pentru efort fizic” şi „nu este în
evidenŃă cu afecŃiuni neuropsihice”.
5. copie xerox a cărŃii de identitate românească/ buletinul de identitate românesc –
pagina cu codul numeric personal (cetăŃenii Republicii Moldova vor depune copia
integrală a buletinului de identitate moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să
concureze pe locurile subvenŃionate, o declaraŃie notarială din care să rezulte că nu au
mai urmat studii universitare de masterat în România, finanŃate de la bugetul de stat,
cu excepŃia absolvenŃilor promoŃiei 2013).
6. 5 (cinci) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4cm). Fotografiile trebuie
să fie pe hârtie fotografică normală.
7. adeverinŃă din care să rezulte că părinŃii lucrează în învăŃământ.
8. chitanŃa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităŃii.
9. un dosar plic.
Articolul 27
La cererea de înscriere pentru studii universitare de doctorat, se anexează următoarele acte:
1. diploma de licenŃă (inclusiv anexa/ anexele) în original şi copie legalizată (tradusă
în limba română, dacă este cazul) sau diploma echivalentă cu aceasta. CandidaŃilor
declaraŃi admişi şi înmatriculaŃi ca studenŃi, 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 AdeverinŃei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaŃie 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 ştiinŃifice publicate;
7. adeverinŃă din care să rezulte că părinŃii lucrează în învăŃământ;
8. fotocopie după cartea de identitate/ buletinul de identitate – pagina cu codul
numeric personal (cetăŃenii Republicii Moldova vor depune copia integrală a
buletinului de identitate moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe
locurile cu finanŃare de la buget, o declaraŃie notarială din care să rezulte că nu au mai
urmat studii universitare la zi, în România, finanŃate de la buget, cu excepŃia
absolvenŃilor promoŃiei 2013).
9. un dosar plic.
Articolul 28
Notificare privind admiterea candidaŃilor rromi (potrivit Adresei MECTS nr. 45895/14
iunie 2012).
a. Dosarul de concurs al candidaŃilor rromi trebuie să cuprindă, pe lângă actele solicitate de
facultate, o recomandare, eliberată de o organizaŃie legal constituită a romilor, indiferent
de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face
parte din etnia rromă şi nu faptul că este membru al organizaŃiei în cauză şi
b. O cerere de intenŃie pentru ocuparea unui loc finanŃat de la buget. Cererea de intenŃie se
depune la Registratura UniversităŃii, se vizează de către secretarul-şef şi completează
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dosarul de admitere care se va depune la facultatea la care candidatul solicită admiterea. În
cerere candidatul menționează opțiunea de înscriere (chiar dacă domeniul solicitat nu are
repartizat loc de la buget , pentru o eventuală redistribuire).
c. Locurile finanŃate de la buget repartizate candidaŃilor rromi le asigură acestora admiterea
pe criterii minimale (media 5.00) şi scutirea de taxe de şcolarizare pe durata studiilor.

Articolul 29
Pentru respectarea reglementărilor în vigoare privind regulamentul actelor de studii în
România, toŃi candidaŃii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de
admitere cu numele din certificatele de naştere. În scopul evitării unor neînŃelegeri, atunci
când se efectuează operaŃii de legitimare pe baza actului de identitate (carte de identitate,
paşaport), se impune ca, la numele din certificatul de naştere, să fie înscris, în paranteză, şi
numele din certificatul de căsătorie sau numele de înfiere sau cel prevăzut în hotărârile
judecătoreşti de schimbare a numelui sau prenumelui, iniŃiala fiind cea a prenumelui tatălui
sau, după caz, cea a prenumelui mamei.
Articolul 30
Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere la două sau mai multe facultăŃi
diferite şi/sau la domenii diferite din cadrul aceleaşi facultăŃi, la domenii care nu sunt prinse
în acelaşi pachet de opŃiuni. În acest caz, în locul diplomei de bacalaureat va prezenta o copie
legalizată a acesteia şi copia legitimaŃiei de înscriere la concurs la prima facultate,
autentificată după original de către secretariatul facultăŃii la care se face înscrierea. În situaŃia
în care nu se eliberează legitimaŃie de concurs la primul domeniu se va prezenta o adeverinŃă
de înscriere la concurs. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de concurs în parte.
Reducerile de taxă se acordă în condiŃiile Art. 23.

CAPITOLUL IV REZULTATELE ADMITERII
Articolul 31
(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenŃă, de master şi de
doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a
notelor obŃinute la probele examenului de admitere.
(3) La calculul mediei generale de admitere pot fi luate în considerare notele de la probele de
bacalaureat și/sau media de la bacalaureat, licenŃă sau disertaŃie, după caz, dar nu pot fi luate
în calcul mediile sau notele din anii de studii.
(4) Mediile generale/Punctajele generale obŃinute de candidaŃi la admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare numai la FacultăŃile UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din
Bacău la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanŃate de la buget, acestea revenind celor mai bine clasaŃi candidaŃi din fiecare
domeniu.
(6) Metodologiile proprii de admitere ale facultăŃilor trebuie să prevadă criterii de departajare
a candidaŃilor, inclusiv în cazul mediilor egale obŃinute la examenul de admitere, astfel încât
să nu se depăşească numărul locurilor oferite la admitere.
(7) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, FacultăŃile vor colecta datele
cuprinse în anexa nr. 2 a Ordinului Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
nr. 3.313/2012.
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(8) Înmatricularea studenŃilor declaraŃi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizie a rectorului UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău. După aprobarea
înmatriculării, studenŃii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic valabil pentru
întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care au fost admişi.
Articolul 32
Rezolvarea contestaŃiilor este în exclusivitate de competenŃa FacultăŃilor, conform
metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestaŃii pentru probele orale sau de
aptitudini sportive. Decizia comisiei de contestaŃii este definitivă.
Articolul 33
CandidaŃii care au obŃinut medie peste 5,00 şi nu sunt admişi pe locurile finanŃate de la buget,
pot opta pentru studii în regim cu taxă.
Articolul 34
(1) Echipele de înscriere a candidaŃilor primesc dosarele întocmite de către candidaŃi,
efectuează înscrierea şi, după caz, pentru cei care susŃin probe practice, eliberează
legitimaŃiile de concurs numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că sunt
întrunite următoarele condiŃii cumulative:
- candidaŃii au dreptul de înscriere, conform actelor depuse, la domeniile la care doresc să
concureze;
- cererile tip de înscriere sunt completate corect;
- candidaŃii vor preciza, în ordine preferenŃială, după caz, domeniile şi formele de
învăŃământ la care doresc să concureze;
(2) În cazul nerespectării condiŃiilor prevăzute la Alin. 1), dosarele sunt restituite
candidaŃilor. Dosarele care conŃin 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 facultăŃilor se va asigura
prezenŃa permanentă a unui membru al comisiei de admitere pe facultate şi universitate;
(3) Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaŃilor înscrişi şi confirmă,
sub semnătură, legalitatea înscrierii. În cazul constatării unor nereguli, candidaŃii respectivi
sunt convocaŃi de urgenŃă la sediul comisiei de admitere pentru clarificarea situaŃiei şi
adoptarea unei hotărâri definitive;
(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultăŃile vor colecta datele cuprinse în Anexa
nr. 1 din OM nr.3.313/2012.
Articolul 35
(1) După încheierea perioadei de înscriere, comisia de admitere la nivel de facultate
întocmeşte listele nominale ale candidaŃilor înscrişi, în ordine alfabetică, le prezintă
preşedintelui Comisiei centrale de admitere pentru aprobare, după care le afişează la loc
vizibil, cu cel puŃin 24 ore înaintea începerii primei probe. Aceste liste vor preciza:
facultatea, domeniul, forma de învăŃământ la care sunt înscrişi candidaŃii, în ordinea
preferinŃelor, unde este cazul;
denumirea probei de concurs, zilele şi orele de desfăşurare, repartizarea pe serii şi săli (loc de
desfăşurare).
(2) Orice sesizare a candidaŃilor privind inexactitatea datelor din aceste tabele se verifică
imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu trei ore
înainte de începerea primei probe şi cu aprobarea celor în drept.
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Articolul 36
Pentru perioada organizării şi desfăşurării efective a concursului de admitere, începând cu
înscrierea candidaŃilor şi terminând cu rezolvarea şi afişarea contestaŃiilor, comisia de
admitere pe facultate îşi stabileşte un sediu, dotat corespunzător.
Articolul 37
CandidaŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale, distincŃii la olimpiadele şcolare
internaŃionale recunoscute de către M.E.N. (premiile I, II, III, menŃiune, premii speciale), la
concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, au dreptul de a se
înscrie în învăŃământul universitar de licenŃă fără susŃinerea concursului de admitere, pe
locuri finanŃate de la buget, la cursurile a două programe de studii, compatibile cu
performanŃele obŃinute. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea
legislaŃiei în vigoare. Listele cu aceşti candidaŃi sunt transmise de către M.E.N.
Articolul 38
(1) AbsolvenŃii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obŃinut după anul absolvirii
studiilor liceale (după anul absolvirii ultimului an de liceu) distincŃii la concursuri artistice sau
sportive, de nivel naŃional sau pe grupe de Ńări, continental, mondial sau olimpic, pot fi admişi
la domeniile (programele de studii) compatibile cu distincŃiile obŃinute, fără susŃinerea
probelor de concurs, numai pentru locurile cu taxă.
(2) ObŃinerea unui loc finanŃat de la buget în domeniile compatibile distincŃiilor, cât şi
admiterea la orice alt domeniu (pe ambele categorii de locuri), este posibilă numai cu
susŃinerea admiterii, în condiŃiile celorlalŃi candidaŃi.
Articolul 39
CandidaŃii care nu susŃin admiterea, nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul la care sunt
admişi fără susŃinerea admiterii.
Articolul 40
AbsolvenŃii cu diplomă de licenŃă sau diploma de absolvire, precum şi studenŃii de la un alt
domeniu, cu finanŃare de la buget, pot urma un alt domeniu de studiu/program de studii în
învăŃământul de licenŃă numai prin concurs de admitere şi numai în regim cu taxă.
Articolul 41
CandidaŃii admişi în învăŃământul de licenŃă, care sunt studenŃi în instituŃiile de învăŃământ
superior de stat, particulare acreditate sau autorizate, pot beneficia, la cerere, de sistemul de
credite transferabile, pentru recunoaşterea perioadelor de studii efectuate. CondiŃiile concrete
de recunoaştere sunt detaliate în regulamentul activităŃii didactice.
Articolul 42
StudenŃii cu taxă care se înscriu la concursul de admitere pentru ocuparea unui loc finanŃat de
la buget la acelaşi domeniu, pot beneficia de recunoaşterea studiilor absolvite şi vor fi înscrişi
ca studenŃi numai în anul I de studiu.
StudenŃii, începând cu anul al II-lea, se pot înscrie la concursul de admitere pentru al treilea
program de studii, corespunzător numărului de credite care vor fi promovate. Aceştia vor
urma numai cursurile celui de-al treilea program de studii; creditele de la primul sau al doilea
program de studii vor fi recunoscute prin creditele transferabile.
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Articolul 43
(1) AbsolvenŃii învăŃământului universitar de scurtă durată, cu diplomă, pot continua studiile
în învăŃământul universitar cu frecvență (IF), în cadrul domeniului (profilului) studiat iniŃial
sau apropiat, prin concurs de admitere, în aceleaşi condiŃii cu candidaŃii pentru anul I de
studiu, în limita locurilor disponibile.
(2) Numărul de locuri disponibile pentru continuarea studiilor va fi stabilit de către Senatul
universităŃii, în funcŃie de capacitatea de şcolarizare.
(3) CandidaŃii admişi vor fi înmatriculaŃi ca studenŃi în anul universitar 2013/2014, în anul de
studiu corespunzător examenelor recunoscute şi a numărului de diferenŃe stabilit, numai în
regim cu taxă, în condiŃiile Regulamentului activităŃii didactice.

V. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
Articolul 44
La Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii candidaŃii care au fost declaraŃi
respinşi la vizita medicală, nu pot susŃine probele din concursul de admitere.
La Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii candidaŃii care au fost declaraŃi
respinşi la proba I - Testarea capacităŃilor sportive, nu pot susŃine proba a II-a din concursul
de admitere.
Articolul 45
(1) După încheierea probelor de concurs se calculează, pentru fiecare candidat, media
generală de admitere, conform metodologiei stabilite de fiecare facultate şi domeniu în
parte, care se regăseşte în Anexa 1. La înscriere, candidaŃii vor găsi pe site-ul universităŃii şi
afişat la sediul fiecărei facultăŃi, modul de calcul al mediei.
(2) Probele la care candidatul a absentat se notează cu ABSENT. Candidatul este declarat
„RESPINS” şi nu mai poate susŃine probele următoare.
(3) Nota minimă care se poate acorda candidatului care participă la o probă de concurs este
1.00 (unu);
(4) Media minimă generală de admitere la studii universitare de licenŃă nu poate fi mai mică
decât 5 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu această notă.
(5) Mediile generale/punctajele generale obŃinute de candidaŃi la admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare numai la instituŃia la care aceştia au candidat, în conformitate
cu procedurile proprii de admitere.
(6) OpŃiunea făcută de candidat este prioritară faŃă de medie, pentru un domeniu, în cazul
admiterii pe mai multe domenii sau pentru un program de studii, în cazul admiterii pe un
domeniu cu mai multe programe de studii.
(7) Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obŃinute de candidaŃi, în
limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, conform criteriilor din Anexa 1.
(8) În cazul existenŃei mai multor candidaŃi care au o medie egală cu cea a ultimului loc
repartizat iniŃial, departajarea se face după criteriile din Anexa 1.
Articolul 46
(1) CandidaŃii care îşi retrag dosarul/dosarele de concurs după încheierea înscrierilor, dar
înainte de afişarea rezultatelor sunt consideraŃi respinşi, chiar şi după susŃinerea probelor.
Taxa de examen nu se returnează, chiar dacă nu s-au prezentat la nici o probă.
(2) În urma concursului de admitere se vor întocmi 4 tipuri de liste:
• Lista candidaŃilor admişi pe locuri finanŃate de la buget;
• Lista candidaŃilor admişi pe locuri cu taxă;
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Lista de aşteptare a candidaŃilor fără loc, care va cuprinde candidaŃii care au obŃinut
media minimă de admitere şi pot opta la eliberarea unor locuri din listele anterioare;
• Lista candidaŃilor respinşi.
(3) Dacă un candidat renunŃă la calitatea de „admis”, dobândită prin concurs, locul rămas liber
se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor după cum urmează:
a. de către următorul candidat rămas în concurs (inclusiv din lista de aşteptare) şi care
îndeplineşte condiŃiile acelui loc, aplicând criteriile de departajare din Anexa 1;
b. prin redistribuire în cadrul facultăŃii, în condiŃiile 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).
d. în urma celei de-a doua sesiuni de admitere locurile rămase libere prin renunŃarea la
calitatea de admis se ocupă în ordinea sesiunilor de admitere şi în ordinea mediilor
(inclusiv din lista de aşteptare). Perioada maximă de redistribuire este perioada de
înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul anului universitar).
•

Articolul 47
Locurile finanŃate de la buget, destinate cetăŃenilor Republicii Moldova rămase neocupate în
sesiunea de vară, vor fi scoase la concurs, pentru aceeaşi categorie de candidaŃi, în sesiunea de
toamnă. Dacă şi după sesiunea din toamnă rămân locuri neocupate, acestea se raportează la
M.E.N. şi rămân neocupate.
Articolul 48
(1) Locurile finanŃate de la buget destinate cetăŃenilor români de etnie rromă se ocupă prin
concurs la domeniile la care au fost repartizate. Locurile neocupate în prima sesiune se scot la
concurs în cea de-a doua sesiune de admitere. Locurile neocupate în urma celei de-a doua
sesiuni de admitere se vor distribui candidaŃilor rromi admiși în regim cu taxă și care au
solicitat ocuparea unui loc cu finanțare de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor, în
ordinea sesiunilor de admitere, pe facultăți și Universitate. Dacă și după această redistribuire,
rămân locuri neocupate, acestea vor fi comunicate MEN, în scopul redistribuirii lor altor
instituŃii de învăŃământ superior, care vor organiza sesiuni noi de admitere, locurile fiind, de
asemenea, destinate candidaŃilor rromi.
(2) În situaŃia unui număr mai mare de candidaŃi rromi decât numărul de locuri alocate de la
buget, eventualele redistribuiri ale candidaŃilor de etnie rromă se vor efectua în aceleaşi
condiŃii valabile pentru toŃi candidaŃii români.
Articolul 49
Rezultatele obŃinute de candidaŃi la probele de concurs şi rezultatele finale ale concursului de
admitere au, până la afişarea lor, în condiŃiile stabilite prin prezenta metodologie, caracter
secret, fiind interzisă cunoaşterea lor, înainte de afişare, de alte persoane decât cele numite în
comisiile de admitere.
Articolul 50
Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală
de admitere, se face prin afişare, specificându-se ora şi data afişării; pe listele afişate se vor
indica, în dreptul fiecărui candidat, mediile finale obŃinute la probele de concurs, media
generală şi domeniul la care a fost repartizat (pentru candidaŃii declaraŃi admisi), în funcŃie de
opŃiuni.
Articolul 51
(1) CandidaŃii declaraŃi admişi au obligaŃia să confirme locul ocupat în urma concursului de
admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studii, conform reglementărilor prevăzute în
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regulamentele facultăŃilor. În vederea înmatriculării, candidaŃii admişi pe locurile finanŃate de
la buget au obligaŃia să depună, până la data stabilită prin metodologia de admitere, diploma
de bacalaureat /adeverinŃă pentru candidaŃii care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunea 2012-2013, în original, la secretariatul facultăŃii.
(2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului
admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului
finanŃat de la buget.
(3) CandidaŃii declaraŃi admişi sunt înmatriculaŃi ca studenŃi în anul universitar 2013/2014, în
baza rezultatelor concursului de admitere, a diplomei de bacalaureat în original, a fişei de
înscriere la studii şi în baza contractului de studii, prin decizia rectorului universităŃii.
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.

VI. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAłIILOR
Articolul 52
La probele orale şi practice nu se admit contestaŃii.
Articolul 53
(1) ContestaŃiile se depun în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, la sediul facultăŃii
organizatoare. Comisia de admitere pe facultate soluŃionează contestaŃiile şi supune aprobării
comisiei centrale de admitere modul de soluŃionare.
(2) Perioada de rezolvare a contestaŃiilor este de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de
depunere a acestora. Comunicarea rezultatelor la contestaŃii se face prin afişare.
(3) Decizia comisiei de contestaŃii este definitivă.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaŃii, rezultatele concursului
de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate.
Articolul 54
După terminarea operaŃiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe
listele candidaŃilor declaraŃi admişi nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.

Articolul 55
Dosarele candidaŃilor respinşi şi ale celor care renunŃă la şcolarizare se restituie la cerere, pe
baza actelor de identitate şi semnătură, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate, numai
titularilor sau împuterniciŃilor acestora. Împuternicirea notarială se păstrează cu caracter
permanent. FacultăŃile au obligaŃia să restituie în cel mult 48 ore de la depunerea cererii şi
necondiŃionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care
renunŃă la locul obŃinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale.

OBSERVAłII
Prezenta metodologie va fi făcută public, după aprobare, pe site-ul universităŃii, în formele
specifice comunicării prin world wide web.
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Anexa nr. 1 A
la Metodologia de
admitere pentru anul 2013

Criteriile de admitere şi de departajare a
candidaŃilor cu medie egală, cu media ultimului loc
- studii de licenŃăI. Facultatea de Inginerie

Domeniul

1

INGINERIE
INDUSTRIALĂ*

2
3
4

5
6
7
8
9

INGINERIA
PRODUSELOR
ALIMENTARE
MECATRONICĂ ŞI
ROBOTICĂ
INGINERIE
CHIMICĂ*
INGINERIE ŞI
MANAGEMENT
INGINERIE
ENERGETICĂ
INGINERIE
MECANICĂ
INGINERIA
MEDIULUI
CALCULATOARE ŞI
TEHNOLOGIA
INFORMAłIEI

Program de studii

Tehnologia construcŃiilor de maşini* (A)

80

Design industrial*(A)

30

Ingineria şi managementul calităŃii* (A)

75

Ingineria produselor alimentare (A)

60

Mecatronică (A)

60

Inginerie biochimică* (A)

40

Controlul şi securitatea produselor
alimentare* (AP)
Inginerie economică în domeniul mecanic
(A)

Buget

Nr.
crt.

Cifră
școlarizare
ARACIS

b. Domeniile de admitere:
ÎnvăŃământ universitar de licenŃă – 4 ani – ÎnvăŃământ cu frecvenŃă (IF)
Cifra de şcolarizare
2013-2014
Din
care
rromi

Burse
moldoven
i, bac. Ro

Burse
etnici
români,
bac non
Ro

50
70

Energetică industrială (A)

50

Echipamente pentru procese industriale (A)

60

Ingineria şi protecŃia mediului în industrie
(A)

75

Tehnologia informaŃiei (A)

50

TOTAL
700
A – acreditat, AP – autorizat provizoriu;
* – StudenŃii vor opta pentru unul din programele de studii în semestrul 2 al anului II de studiu. Programele de
studii care vor funcŃiona (vor funcŃiona mai multe programe de studii dacă sunt minim 21 de studenŃi la fiecare program de
studii) şi numărul de locuri pentru fiecare program de studii va fi aprobat de Consiliul FacultăŃii de Inginerie până la
începutul semestrului 2 al anului II de studiu. Departajarea studenŃilor pe programe de studii se va face în ordinea opŃiunilor
exprimate şi a punctajului obŃinut la sfârşitul anului de studiu I (punctajul este suma din numărul de credite x nota pentru
disciplinele promovate). StudenŃii care nu au optat pentru un anumit program de studii vor fi repartizaŃi din oficiu la
programele de studii la care nu s-au ocupat locurile.

b. CondiŃii 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;
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c) Criteriile de departajare, la medii egale, vor Ńine cont de notele obŃinute 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.
Locurile bugetate, distribuite de Ministerul EducaŃiei Naționale, pentru cetăŃenii din
Republica Moldova vor fi ocupate în funcŃie de media de admitere şi opŃiunile acestora.
Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru
unul sau mai multe domenii în ordinea preferinŃelor. Admiterea se face în ordinea: opŃiune şi
medie. Candidatul respins la prima opŃiune poate ocupa un loc la următoarele opŃiuni în
funcŃie de locurile rămase libere la domeniile respective. Exemplu: Candidatul respins la
domeniul A prima opŃiune, nu poate ocupa un loc la domeniul B, a doua opŃiune, înaintea
altui candidat care a optat pentru domeniul B la prima opŃiune, chiar dacă acesta din urmă are
o medie mai mică.
Dacă la un domeniu de licenŃă, în urma primei sesiuni de admitere, nu se ocupă minim
20 de locuri, acel domeniu nu va funcŃiona în anul universitar 2013-2014, candidaŃii admişi
sub această cifră şi locurile rămase libere vor fi transferate la un alt domeniu de licenŃă, la
propunerea Departamentului care coordonează domeniul respectiv şi cu aprobarea Consiliului
FacultăŃii de Inginerie şi a Consiliului de Administrație.
II. Facultatea de Litere

1

Domeniul

LIMBĂ ŞI
LITERATURĂ

Program de studii

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

Cifra de şcolarizare
2013-2014
Din
care
rromi

Burse
moldoven
i, bac. Ro

Burse
etnici
români,
bac non
Ro

25
25
25
25
30

2

LIMBI MODERNE
APLICATE

Traducere şi interpretare (engleză,
franceză) (AP)

40

3

ŞTIINłE ALE
COMUNICĂRII

Comunicare şi relaŃii publice (A)

75

TOTAL

Buget

Nr.
crt.

Cifră
școlarizare
ARACIS

a. Domeniile de admitere:
ÎnvăŃământ universitar de licenŃă – 3 ani – ÎnvăŃământ cu frecvenŃă (IF)
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A – acreditată; AP – autorizată provizoriu.

b. CondiŃii 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;
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c. Criteriile de departajare, la medii egale, vor Ńine cont de notele obŃinute 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.
CandidaŃii 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 funcŃie de media obŃinută.
III. Facultatea de ŞtiinŃe

1

2

Domeniul

Program de studii

Matematică (A)

40

Informatică (A)

80

Informatică IFR (AP)

60

Pedagogia învăŃământului primar şi
preşcolar (A)

60

Biologie (A)

50

ŞTIINłA MEDIULUI Ecologie şi protecŃia mediului (AP)

40

TOTAL

320

MATEMATICĂ
INFORMATICĂ
ŞTIINłE ALE
EDUCAłIEI
BIOLOGIE

Buget

Nr.
crt.

Cifră
școlarizare
ARACIS

a. Domeniile de admitere:
ÎnvăŃământ universitar de licenŃă – 3 ani – ÎnvăŃământ cu frecvenŃă
Cifra de şcolarizare
2013-2014
Din
care
rromi

Burse
moldoven
i, bac. Ro

Burse
etnici
români,
bac non
Ro

A – acreditată; AP – autorizată provizoriu.

Admiterea este comună la toate domeniile:
1) Matematică şi Informatică,
2) Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar
3) Biologie şi Ecologie şi protecŃia mediului
CandidaŃii pot să opteze pentru un domeniu sau pentru ambele domenii din aceeaşi
categorie, indicând ordinea acestora. Repartizarea candidaŃilor pe domenii se face în funcŃie
de opŃiuni, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
b. CondiŃii 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 Ńine cont de notele obŃinute 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.
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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 învăŃământului 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 protecŃia 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.

IV. Facultatea de ŞtiinŃe economice

Domeniul

Program de studii

Marketing IF (A)
1.

2.

3.

MARKETING

CONTABILITATE
ADMINISTRAREA
AFACERILOR

Marketing ID (A)
Contabilitate şi informatică de gestiune
IF (A)
Contabilitate şi informatică de gestiune
IFR (AP)
Administrarea afacerilor IF (AP)
TOTAL

Buget

Nr.
crt.

Cifră
școlarizare
ARACIS

a. Domeniile de admitere:
ÎnvăŃământ universitar de licenŃă – 3 ani
Cifra de şcolarizare
2013-2014
Din
care
rromi

Burse
moldoven
i, bac. Ro

Burse
etnici
români,
bac non
Ro

150
60
200
60
75
545

A – acreditată; AP – autorizată provizoriu; IFR – învățământ frecvență redusă; ID – învățământ la distanță.

Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru unul sau
mai multe programe de studii din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice, pentru una sau alta
din formele de învăŃământ (IF, ID, IFR), în ordinea preferinŃelor. Admiterea se face în funcŃie
de opŃiune şi medie.
b. CondiŃii 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 Ńine cont de notele obŃinute la examenul de
bacalaureat, astfel:
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1. Nota obŃinută la disciplina economie E(d);
2. Nota obŃinută la disciplina matematică E(c);
3. Nota obŃinută la disciplina limba şi literatura română E(a).
V. Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii
a) CondiŃii de admitere
• Pentru domeniul de licenŃă EducaŃie fizică şi sport, se ia în calcul pentru stabilirea
rezultatului final media la Proba de aptitudini psihomotrice şi media la examenul de
bacalauret.
• Pentru domeniul de licenŃă Kinetoterapie, se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului
final nota obŃinută la testul grilă (Biologie cls. a XI-a) şi media la examenul de
bacalauret.
• Pentru domeniul de licenŃă Psihologie se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului final
nota obŃinută în urma susŃinerii Interviului motivaŃional-aptitudinal şi media la examenul
de bacalauret.
Media generală de admitere (cu trei zecimale) se calculează conform Tabelului de mai jos:
Domeniul
Nr. fundamental de
Domeniul de licenŃă
crt.
ştiinŃă, artă,
cultură

1.

2.

3.

EducaŃie fizică şi
sport

EducaŃie fizică şi
sport

ŞtiinŃe sociale şi
politice

EducaŃie fizică şi
sport

Kinetoterapie

Psihologie

Program de studii
EducaŃie fizică şi sportivă IF (A)
EducaŃie fizică şi sportivă IFR (AP)
Sport şi performanŃă motrică
- IF (AP)
Kinetoterapie şi motricitate
specială - IF (A)
Kinetoterapie şi motricitate
specială - IFR (AP)

Terapie ocupaŃională - IF
(AP)

Disciplina
1. Media la proba de
aptitudini psihomotrice

Pondere
(%)
80%

2. Media la examenul de
bacalaureat
1. Nota obŃinută la testul grilă
(Biologie cls. a XI-a)

20%
60%

2. Media la examenul de
bacalaureat
1. Nota obŃinută la interviul
motivaŃional -aptitudinal

40%
50%

2. Media la examenul de
bacalaureat

50%

A – acreditată; AP – autorizată provizoriu; IFR – învățământ frecvență redusă

Examenul de admitere, pentru domeniul de licenŃă EducaŃie fizică şi sport, constă din
susŃinerea probei de aptitudini psihomotrice.
SusŃinerea probei de aptitutini psihomotrice este precedată de proba pentru testarea
capacităŃilor 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 licenŃă Kinetoterapie, constă din susŃinerea
testului grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a)
SusŃinerea testului grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a) este precedat de proba pentru
testarea capacităŃilor 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 condiŃiile speciale de lucru, care presupun solicitare fizică, intelectuală şi
psihică, sunt admişi în vederea susŃinerii probelor de concurs, numai candidaŃii cu stare de
29

sănătate foarte bună, integritate corporală, indici de nutriŃie şi de dezvoltare fizică armonioasă
în limite normale, fără deficienŃe majore de vorbire şi auz, cu acuitate vizuală mai bună de ± 6
dioptrii la ambii ochi.

1.

2.

3.

Domeniul

Program de studii

EducaŃie fizică şi sportivă - IF (A)
EDUCAłIE FIZICĂ
EducaŃie fizică şi sportivă -IFR (AP)
ŞI SPORT
Sport şi performanŃă motrică - IF (AP)
Kinetoterapie şi motricitate specială IF (A)
KINETOTERAPIE
Kinetoterapie şi motricitate specială IFR (AP)
PSIHOLOGIE

Terapie ocupaŃională - IF (AP)
TOTAL

Buget

Nr.
crt.

Cifră
școlarizare
ARACIS

b) Criteriile de departajare la medii egale
Pentru domeniul de licenŃă EducaŃie fizică şi sport:
1.
Media la proba de aptitudini psihomotrice
2.
Media la examenul de bacalaureat
Pentru domeniul de licenŃă Kinetoterapie:
1.
Nota obŃinută la testul grilă
1.
Media la examenul de bacalaureat
Pentru domeniul de licenŃă Psihologie:
1.
Nota obŃinută la interviul motivaŃional-aptitudinal
2.
Media la examenul de bacalaureat
Cifra de şcolarizare
2013-2014
Din
care
rromi

Burse
moldoven
i, bac. Ro

Burse
etnici
români,
bac non
Ro

95
60
30
75
60
150
470

A – acreditată; AP – autorizată provizoriu; IFR – învățământ frecvență redusă
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Anexa 2 A
la Metodologia de
admitere pentru anul 2013
Cuantumul taxelor de admitere
la studii universitare de licenŃă
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Facultatea
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de ŞtiinŃe
Facultatea de ŞtiinŃe Economice
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării,
Sportului şi SănătăŃii

Taxa de admitere
120 lei
200 lei
130 lei
150 lei
200 lei - domeniul EducaŃie fizică şi sport
200 lei - domeniul Kinetoterapie
150 lei - domeniul Psihologie

CUANTUMUL TAXELOR DE STUDIU PENTRU ANUL I
(studii universitare de licenŃă)
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Facultatea
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de ŞtiinŃe
Facultatea de ŞtiinŃe Economice
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării,
Sportului şi SănătăŃii

Taxa de studiu anul I
2.000 lei/an
2.500 lei/an
2.500 lei/an
2.200 lei/an, IF
2.000 lei/an, ID, IFR
3.300 lei/an – EFS, SPM (IF)
4.000 lei/an – KMS (IF)
3.000 lei/an – EFS (IFR)
3.500 lei/an – KMS (IFR)

* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale
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Anexa nr. 1 B
la Metodologia de
admitere pentru anul 2013
Criteriile de admitere şi de departajare a
candidaŃilor cu medie egală, cu media ultimului loc
- studii universitare de master –

I. Facultatea de Inginerie
Precizări generale:
1. Durata studiilor la programele de studii este de 1,5 ani sau 2 ani
2. Forma de învăŃământ: învăŃământ cu frecvenŃă (IF)
a) CondiŃii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinŃe de specialitate)
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
• Media de la licenŃă - 50 %;
• Nota de la testul grilă de cunoştinŃe de specialitate - 50 %.
Participarea la testul de cunoştinŃe de specialitate este obligatorie.

1

2

3

4

5

Domeniul / Domenii

Program de studii

Optimizarea şi informatizarea
proceselor şi echipamentelor de
INGINERIE INDUSTRIALĂ
fabricaŃie
Strategii în asigurarea calităŃii în
industrie
Managementul şi optimizarea
INGINERIE MECANICĂ
echipamentelor de proces
Managementul protecŃiei mediului în
industrie
INGINERIA MEDIULUI
Procedee şi metode de măsurare în
ingineria mediului
INGINERIA PRODUSELOR
ŞtiinŃa şi ingineria produselor
ALIMENTARE
alimentare ecologice
ConcepŃie, sinteză, analiză de molecule
de interes biologic / Conception,
INGINERIE CHIMICĂ
synthese, analyse de molecules d'intérêt
biologique

6

INGINERIE ŞI
MANAGEMENT

7

INGINERIE ENERGETICĂ

8

MECATRONICĂ ŞI
ROBOTICĂ

Managementul sistemelor industriale de
producŃie şi servicii
Echipamente şi tehnologii moderne în
energetică;
Mecatronică şi robotică / Mecatronică
avansată

Capacitate
școlarizare

Nr.
crt.

Credite

Cifra de şcolarizare
2013-2014

90

50

90

50

90

50

120

50

90

50

90

50

120

50

90

50

90

50

90

50

Locuri
buget
români

Locuri
etnici
români
buget

din care
cu bursă
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Domeniul / Domenii

9

INGINERIA MEDIULUI,
INGINERIE MECANICĂ,
INGINERIE
INDUSTRIALĂ,
MECATRONICĂ SI
ROBOTICA

Capacitate
școlarizare

Nr.
crt.

Credite

Cifra de şcolarizare
2013-2014

120

50

Program de studii

Echipamente pentru reabilitare şi
tehnologii asistive*

Total

Locuri
buget
români

Locuri
etnici
români
buget

din care
cu bursă

Taxă

550

Toate programele de studii de master universitar sunt ACREDITATE.
* - Locuri și cu bursă prin Proiectul POSDRU/86/1.2/S/63545.
b) Criteriile de departajare la medii egale
1. Media examenului de licenŃă;
2. Media de absolvire.
Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere cu opțiuni pentru unul sau mai multe
programe de studii. Admiterea se face în funcŃie de medie.

II. Facultatea de Litere
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăŃământ: învăŃământ cu frecvenŃă

1

Domeniul de licenŃă

Limbă şi literatură

Program de studii

Limba engleză. Practici de
comunicare (în limba engleză) (A)
Limba franceză. Practici de
comunicare (în limba franceză) (A)
Cultură şi literatură română (A)
Total

Capacitate
școlarizare

Nr.
crt.

Credite

a) CondiŃii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinŃe în domeniu).
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
• Media de la licenŃă - 15 %;
• Nota de la testul de cunoştinŃe în domeniu - 85 %.
Participarea la testul de cunoştinŃe din domeniu este obligatorie.

120

50

120

50

120

50
150

Cifra de şcolarizare
2013-2014
Locuri
buget
români

Locuri
etnici
români
buget

din care
cu bursă

Toate programele de studii de master universitar sunt ACREDITATE (A).
Un candidat se poate înscrie la mai multe programe de master, urmând să susŃină testul la
fiecare dintre acestea. După afişarea rezultatelor, candidatul are dreptul să ocupe un loc
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Taxă

finanŃat de la buget numai la un singur program de studii şi poate urma al doilea program de
studii numai pe locurile cu taxă.
Examenul este valabil numai pentru programele de studii la care s-a organizat concursul şi
numai pentru anul universitar 2013-2014.
b) Criterii de departajare la medii egale
1. Nota obŃinută la test;
2. Media examenului de licenŃă.
III. Facultatea de ŞtiinŃe
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăŃământ: învăŃământ cu frecvenŃă (IF)

Nr.
crt.

Domeniul de licenŃă

Credite

Capacitate
școlarizare

c) CondiŃii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinŃe de specialitate).
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
• Media de la licenŃă - 40 %;
• Nota de la testul de cunoştinŃe de specialitate - 60 %.
Participarea la testul de cunoştinŃe de specialitate este obligatorie.

1.

Matematică

Matematică didactică (A)

120

50

2.

Informatica

Informatica aplicata in stiinte,
tehnologie si economie(A)

120

50

Valorificare resurselor biologice şi
protecŃia mediului(A)

120

50

3.

Biologie

Program de studii

Cifra de şcolarizare
2013-2014
Locuri
buget
români

Locuri
etnici
români
buget

din care
cu bursă

150

Toate programele de studii de master universitar sunt ACREDITATE (A).
d) Criterii de departajare la medii egale
1. Nota obŃinută la test;
2. Media din timpul anilor de studii.
IV. Facultatea de ŞtiinŃe Economice
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăŃământ: învăŃământ cu frecvenŃă
3. CondiŃii de înscriere: se pot înscrie absolvenŃii de studii universitare de licenŃă (ciclul I, 3
ani) şi absolvenŃii de studii universitare de lungă durată (4 sau 5 ani). CandidaŃii trebuie să fie
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Taxă

absolvenŃi ai studiilor universitare din domeniul fundamental ŞtiinŃe Economice, indiferent de
programul de studii absolvit.
a) CondiŃii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinŃe de specialitate).
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
• Media de la licenŃă - 30 %;
• Nota de la testul grilă de cunoştinŃe de specialitate - 70 %.
Participarea la testul de cunoştinŃe de specialitate este obligatorie.

Domeniul de licenŃă

1.

Contabilitate

2.

Marketing

Program de studii

Contabilitate, audit şi informatică
de gestiune (A)
Marketing şi comunicare în afaceri
(A)

Capacitate
școlarizare

Nr.
crt.

Credite

Cifra de şcolarizare
2013-2014

120

50

120

50

Locuri
buget
români

Locuri
etnici
români
buget

din care
cu bursă

Taxă

100

Toate programele de studii de master universitar sunt ACREDITATE (A).
b) Criteriile de departajare la medii egale
1. Nota obŃinută la testul grilă;
2. Nota obŃinută la proba de verificare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate din
cadrul examenului de licenŃă.
IV. Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăŃământ: învăŃământ cu frecvenŃă (IF)
a) CondiŃii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinŃe în domeniu).
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
• Media de la licenŃă - 40 %;
• Nota de la testul grilă de cunoştinŃe în domeniu - 60 %.
Participarea la testul de cunoştinŃe în domeniu este obligatorie.

1

Domeniul de licenŃă

EducaŃie fizică şi sport

Capacitate
școlarizare

Nr.
crt.

Credite

Cifra de şcolarizare
2013-2014

ActivităŃi motrice curriculare şi de
timp liber (A)

120

50

PerformanŃă sportivă (A)

120

50

Kinetoterapia în educarea şi
reeducarea funcŃională (A)

120

50

Program de studii

Locuri
buget
români

Locuri
etnici
români
buget

din care
cu bursă
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Domeniul de licenŃă

Program de studii

Capacitate
școlarizare

Nr.
crt.

Credite

Cifra de şcolarizare
2013-2014
Locuri
buget
români

Locuri
etnici
români
buget

din care
cu bursă

150

Toate programele de studii de master universitar sunt ACREDITATE (A).
Examenul de admitere pentru studiile universitare de master, domeniul EducaŃie fizică
şi sport constă din susŃinerea Testului grilă de cunoştinŃe în domeniu.
SusŃinerea Testului grilă de cunoştinŃe în domeniu, este precedată de Proba practică
pentru testarea capacităŃilor sportive - Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins).
b) Criteriile de departajare la medii egale
3. Nota obŃinută la test;
4. Media examenului de licenŃă.

36

Taxă

Cuantumul taxelor de admitere
la studii universitare de master
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Facultatea
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de ŞtiinŃe
Facultatea de ŞtiinŃe Economice
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării,
Sportului şi SănătăŃii

Taxa de admitere
120 lei
200 lei
130 lei
130 lei
200 lei

.

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

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Facultatea
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de ŞtiinŃe
Facultatea de ŞtiinŃe Economice
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării,
Sportului şi SănătăŃii

Taxa de studiu anul I
2.000 lei/an
2.600 lei/an
2.500 lei/an
2.400 lei/an
3.500 lei/an – AMCTL, PS (IF)
4.200 lei/an – KERF (IF)
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UNIVERSITATEA”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Anexa nr. 1 C
la Metodologia de
admitere pentru anul 2013

Criteriile de admitere
- studii universitare de doctorat -

(1) Participarea la probele de admitere este condiŃionată de obŃinerea în prealabil a
calificativului "ADMIS" la examenul de competenŃă lingvistică.
(2) Examenul de competenŃă 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
Colocviul de admitere va cuprinde următoarele trei componente: Proba de admitere are două
componente distincte:
1. Evaluarea activității candidatului până la data susținerii colocviului, activitate probată
prin CV-ul acestuia și eventual pe baza unor rezultate valorificate prin lucrări de cercetare
publicate sau comunicate, brevete de invenții, participări în colective de cercetare,
proiecte tehnice realizate etc.;
2. Prezentarea proiectului de cercetare pentru programul de doctorat, proiect care va conține
următoarele date: Titlul generic; Eșalonarea etapelor dezvoltării proiectului;
Documentația și datele esențiale privind proiectul; Mijloace necesare de implementare;
Elemente originale ale proiectului;
3. Examinarea orală a fiecărui candidat pe baza bibliografiei de specialitate.
Bibliografie
1. Brabie G., Mohora C., Chiriță B., 2002, MAȘINI-UNELTE. CARACTERISTICI DE
CALITATE, Ed. Academiei și AGIR, - București, număr pagini 256;
2. Brabie G., Schnakovszky C., Chiriță B., Axinte C., Chirilă C., 2005, DEFORMAREA
TABLELOR METALICE. – FENOMELE DE INSTABILITATE, Editura Junimea, 2005,
număr pagini 222;
3. Brabie G., Schnakovszky C., Chiriță B., Axinte C., Chirilă C., 2005, TENSIUNI
REZIDUALE GENERATE DE PROCESELE DE TRANSFORMARE A
MATERIALELOR METALICE, Editura Junimea, 2005, număr pagini 2010;
4. Brabie G., Proiectare optimă a structurilor mecanice. Alegerea optimă a materialelor
metalice, Editura Junimea, 2007, număr pagini 222;
5. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice. Aplicarea conceptelor de inginerie
concurentă și colaborativă, Editura Junimea, 2007, număr pagini 222;
6. Bragaru A., s.a – Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice. EDP București,
1996;
7. Brabie G., Samachiș I., Mașini-Unelte. Bazele optimizării soluțiilor de proiectare. Ed.
Junimea, 1995;
8. Cozmîncă M., Bazele așchierii, Ed. Gh. Asachi, Iași, 1995;
9. Enache St., Proiectarea sculelor așchietoare, Ed. Tehnică, 1980;
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10. Oprean A., Bazele generării suprafețelor, Ed. Did. și Ped., 1980;
11. Carata E., Zetu D., Modelarea și simularea sistemelor de fabricație, Ed. Junimea, Iași,
2001;
12. Drăgoi G., Sisteme integrate de producție asistate de calculator, Ed. Tehnică, 1997;
13. Gavrilaș I., Prelucrări neconvenționale, Ed. Tehnică, 1991;
14. Ispas C., s.a – Computer Integrated Manufacturing, Ed. Bren, București, 1999;
15. Zetu D., Carata E., Ingineria calității în sisteme de fabricație, Ed. Junimea, Iași, 2000.
(5) Procedura de admitere în domeniul Ingineria Mediului
Proba de admitere constă într-un interviu care va cuprinde: prezentarea activităŃii 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.
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Regulament de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăŃământul
universitar şi postuniversitar a cursurilor post-universitare, a cursurilor de
formare psihopedagogică şi a cursuri 2012-2013

Cadrul legal
In conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157
din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii
Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
În temeiul art. 1, 2 si 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenŃilor
învăŃământului superior particular de a susŃine examenul de finalizare a studiilor la instituŃii
de învăŃământ superior de stat acreditate, al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind
organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei NaŃionale, cu modificările şi completările
ulterioare și al OMEN nr. 3344/15.04.2013, privind metodologia-cadru de organizare a
examenelor de licenŃă/diplomă şi disertaŃie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 223, din 18 aprilie 2013;
Senatul UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc) a adoptat următorul
Regulament de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăŃământul universitar şi
postuniversitar, a cursurilor postuniversitare, a cursurilor de formare psihopedagogică şi a
altor cursuri 2012-2013, în şedinŃa din data de 09.05.2013.

Capitolul I - GeneralităŃi
Articolul 1.
(1) Examenele de finalizare a studiilor în învăŃământul superior, universitar şi postuniversitar,
a cursurilor postuniversitare de specializare, conversie profesională, perfecŃionare, formare
continuă, formare psihopedagogică şi altor cursuri organizate de Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău (UBc) şi anume examenul de absolvire, examenul de licenŃă, examenul
de diplomă, examenul de selecŃie, examenul de disertaŃie, colocviul şi portofoliul didactic denumite, în continuare, examene, se organizează şi se desfăşoară potrivit cadrului general
stabilit prin OMEN nr. 3344/2013 şi al prezentului regulament.
(2) În fiecare an universitar, examenele de finalizare se pot organiza în trei sesiuni: de iarnă
(ianuarie – martie), de vară (iunie - iulie) şi de toamnă (august - septembrie).
(3) Pentru cursurile postuniversitare de scurtă durată (specializare, perfecŃionare), precum şi
pentru alte forme de cursuri de formare continuă/specializare, examenul de finalizare se
desfăşoară conform perioadelor prevăzute în planurile de învăŃământ respective, dar nu mai
mult de două sesiuni.
Articolul 2.
(1) UBc organizează examene de selecŃie, în condiŃiile OMECTS 3952/03.05.2012.
(2) UBc poate organiza, după caz, examen de absolvire, examen de licenŃă sau examen de
diplomă, pentru absolvenŃii de studii universitare proprii sau ai altor instituŃii de învăŃământ
superior de stat sau particulare, la:
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a) Programe de studii/ specializări pentru care are acreditare în condiŃiile legii –
denumite, în continuare, specializări acreditate;
b) Programe de studii/ specializări autorizate să funcŃioneze provizoriu înrudite cu
programe de studii/ specializările acreditate din acelaşi domeniu (profil) şi care au
aceeaşi durată de studii sau o durată mai mare – denumite în prezenta metodologie
specializări autorizate.
(3) UBc poate organiza examen de disertaŃie la finalizarea studiilor universitare și
postuniversitare de masterat şi a studiilor aprofundate, la programele de studii pentru care are
aprobare de funcŃionare de la Ministerului EducaŃiei NaŃionale, numai pentru absolvenŃii UBc.
(4) UBc poate organiza examen de absolvire la finalizarea studiilor postuniversitare de
specializare şi programelor de conversie profesională la nivel postuniversitar, numai pentru
absolvenŃii UBc.
(5) UBc poate organiza colocviu la finalizarea cursurilor de formare continuă a personalului
din învăŃământul preuniversitar (sau altă formă de evaluare conform OMEC nr.
3533/08.04.2002) şi a cursurilor de formare continuă, numai pentru absolvenŃii cursurilor
organizate de UBc.
(6) UBc poate organiza portofoliul didactic la finalizarea programelor de pregătire
psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD),
în regim universitar sau postuniversitar.

Capitolul II – Organizarea examenelor
Articolul 3.
(1) Studiile în învăŃământul universitar de lungă durată (4-6 ani la cursurile de zi), se încheie
după caz, cu examen de licenŃă sau de diplomă.
(2) Studiile în învăŃământul universitar de scurtă durată (3 ani la cursurile de zi) se încheie cu
examen de absolvire.
(3) Studiile postuniversitare de aprofundare și masterat se încheie cu examen de disertaŃie.
(4) Studiile universitare de licență se încheie cu examen de licență sau cu examen de diplomă
pentru învățământul din domeniul științelor inginerești.
(5) Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertație.

II.1 Studii universitare de licenŃă (Legea 288/2004) şi studii universitare de
lungă şi scurtă durată (Legea 84/1995)
Articolul 4.
(1) Examenul de absolvire, examenul de licenŃă şi examenul de diplomă constau, fiecare, din
câte 2 probe, şi anume:
a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate;
b) Proba 2 - Prezentarea şi susŃinerea lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/
lucrării de licenŃă/proiectului de diplomă /portofoliului didactic. Prezentarea şi
susŃinerea sunt publice.
(2) ModalităŃile de susŃinere a probei 1 pot fi: scris, oral sau probă practică, în funcŃie de
specific, se stabilesc de consiliul facultății și constituie anexă la prezentul regulament. Probele
menŃionate la alin. (1) pentru examenul de licenŃă/diplomă se desfăşoară în prezenŃa, în
acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(3) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unei note, nota de promovare este
de cel puŃin 5,00.
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(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
puŃin 6,00. Un examen promovat nu se poate repeta, pentru mărire de notă.
(6) Pentru un examen nepromovat, la repetarea examenului, recunoaşterea probelor
promovate în sesiunile anterioare este de competenŃa Consiliilor FacultăŃilor organizatoare, la
cererea candidatului. Taxa de repetare a examenului se achită integral, indiferent de
recunoaşterea probelor.
(7) Numărul concret de probe se va stabili de către Consiliul fiecărei facultăŃi.
Articolul 5.
(1) Proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate poate fi susŃinută scris, oral
sau probă practică, la propunerea departamentelor, cu avizul consiliului facultăŃii/
departamentului şi cu aprobarea Senatului UBc.
(2) Lucrările scrise se notează pe bază de bareme şi notele se trec în borderouri de corectare şi
apoi pe teze, care se semnează de către corectori şi de către preşedintele comisiei.
(3) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum si media
examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele
membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(4) Scopul lucrării de absolvire, a lucrării de diplomă/ licenŃă sau a proiectului de diplomă
este acela de a permite evaluarea capacităŃii absolventului privind aplicarea în practică a
cunoştinŃelor dobândite şi rezolvarea în mod optim a problemelor specifice domeniului
specializării, precum şi aprecierea nivelului competenŃelor generale şi specifice, formate pe
parcursul şcolarizării şi preconizate în planurile de învăŃământ.
(5) 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.
(6) Lucrările vor fi verificate cu soft-ul Plagiarism-Detector. Îndrumătorii lucrărilor răspund
solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității conținutului acestora (conf. Art. 143,
alin. (4) din Legea 1/2011). O lucrare trebuie să se înscrie în următorii parametri: maximum
15% plagiat și minimum 20% originalitate.
(7) Notele la proba 2 se acordă de comisie, pe baza susŃinerii lucrării/proiectului/portofoliului
în plenul comisiei, aprecierea (nota) din referatul conducătorului ştiinŃific având caracter
orientativ. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, care va reflecta atât
conŃinutul 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.
(8) În cazul în care un candidat nu a promovat susŃinerea lucrării/proiectului, comisia va
hotărî pe loc dacă respectivul candidat îşi va menŃine sau schimba tema şi se va menŃiona
acest lucru în catalogul probei.
(9) Probele unui examen nu sunt eliminatorii.
(10) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenŃă/diplomă
nu este publică.
Articolul 6.
Pot susŃine, după caz, examen de absolvire, de licenŃă sau de diplomă:
a) absolvenŃii proprii ai programelor de studii acreditate şi ai programelor de studii autorizate
din domenii în care funcŃionează cel puŃin un alt program de studii acreditat;
b) absolvenŃii de învăŃământ superior ai unor specializări acreditate sau specializări
autorizate să funcŃioneze provizoriu de la alte universităŃi de stat sau particulare din Ńară,
(exclusiv pentru absolvenŃii care au început studiile la specializări neautorizate, dar care
sunt autorizate să funcŃioneze provizoriu sau acreditate la data susŃinerii examenului de
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finalizare a studiilor, și exclusiv pentru absolvenții specializărilor autorizate sau acreditate
care au intrat în lichidare/ lichidate prin decizia ARACIS). Pentru absolvenŃii programelor
de studii autorizare provizoriu de la alte instituŃii de învăŃământ superior, susŃinerea
examenului ;
c) absolvenŃii de învăŃământ superior particular care au promovat examenul de selecŃie la
UBc cu promoțiile anterioare.

Articolul 7.
CandidaŃii la examenul de licenŃă/ diplomă prezintă, la înscriere, un certificat de competenŃă
lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaŃională, eliberat de către: departamentul de
profil din UBc, de instituŃia de învăŃământ superior pe care au absolvit-o sau de o altă
instituŃie specializată naŃională sau internaŃională, cum sunt Consiliul Britanic, Institutul
Francez, Institutul German, numai dacă documentele care atestă această competenŃă sunt
recunoscute de departamentul de profil a UBc.
Articolul 8.
(1) Pentru toate specializările universitare pentru care UBc are dreptul de a organiza examen
de finalizare, acesta se desfăşoară în cadrul UBc, în condiŃiile prezentei metodologii;
(2) Examenele de finalizare la specializările universitare pentru care UBc nu are drept de
organizare, se desfăşoară în cadrul altei instituŃii organizatoare, în condiŃiile acesteia, cu
încheierea unui protocol în acest sens, numai la sediul instituției organizatoare, cu aprobarea
senatelor universitare. Pentru programele de studii universitare de licenŃă autorizare să
funcŃioneze provizoriu, dintr-un domeniu de licenŃă unde există numai programe de studii
autorizate provizoriu, protocolul se încheie cu instituŃia de învăŃământ superior stabilită de
ARACIS.
Articolul 9.
(1) De regulă, absolvenŃii specializărilor universitare, pentru care UBc are dreptul de a
organiza examen se înscriu şi susŃin, după caz, examenul de absolvire, de licenŃă sau de
diplomă în cadrul universităŃii;
(2) În situaŃii deosebite, la cerere, absolvenŃii specializărilor pentru care UBc are dreptul de a
organiza examen se pot înscrie şi pot susŃine, după caz, examenul de absolvire/ de licenŃă sau
de diplomă, la o altă instituŃie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale
instituŃiilor absolvite şi ale instituŃiilor organizatoare, în condiŃiile stabilite de senatul
universitar al instituŃiei organizatoare;
(3) În situaŃii deosebite, la cerere, absolvenŃii altor instituŃii pentru care UBc are dreptul de a
organiza examen se pot înscrie şi pot susŃine, după caz, examenul de absolvire/ de licenŃă sau
de diplomă, la UBc, cu aprobarea instituŃiei absolvite şi a facultăŃii organizatoare, în condiŃiile
prezentului regulament.
(4) În ambele situaŃii menŃionate de alin. (2) şi (3), pentru absolvenŃii programelor de studii
pentru care universitatea organizatoare a fost stabilită de ARACIS, pentru schimbarea
universităŃii este necesar şi acordul ARACIS.
(5) Înscrierea candidaŃilor pentru un examen se efectuează cu cel puŃin 10 zile înainte de
începerea examenului, la instituŃia organizatoare, fie de către instituŃia de învăŃământ superior
în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituŃii, fie individual, când nu
există protocol (pentru situaŃiile deosebite de la punctele (2) şi (3)), şi cu respectarea strictă a
prevederilor legale. Actele şi condiŃiile de înscriere sunt prezentate în Anexa 1.
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II.2 Studii postuniversitare și studii universitare de master
Articolul 10.
(1) Studiile postuniversitare de master şi studiile aprofundate se încheie cu examen de
disertaŃie ce constă într-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susŃinerea disertaŃiei.
(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 susŃinerea disertaŃiei.
(4) Studiile postuniversitare de perfecŃionare se finalizează prin colocviu.
Articolul 11.
(1) Scopul lucrării de disertaŃie este acela de a evalua capacitatea absolventului privind
aplicarea în practică a cunoştinŃelor dobândite pe parcursul şcolarizării şi de a rezolva în mod
optim problemele specifice domeniului specializării.
(2) Lucrările de disertaŃie 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 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.
(4) Examenul de disertaŃie/ absolvire este promovat dacă nota acordată este minim 6,00 şi
reprezintă media aritmetică a notelor date de membrii comisiei, cu două zecimale, fără
rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10, preşedintele
şi secretarul comisiei nu acordă note.
(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaŃie nu este
publică.
(6) În cazul în care un candidat nu a promovat proba din cadrul examenului de disertaŃie,
comisia va decide pe loc menŃinerea sau schimbarea temei iniŃiale pentru o sesiunea ulterioară
şi se va menŃiona acest lucru în catalogul probei.
(7) SusŃinerea lucrării de disertaŃie este publică şi se desfăşoară în prezenŃa, în acelaşi loc şi în
acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
Articolul 12.
(1) Cursurile postuniversitare de perfecŃionare se finalizează prin colocviu.
(2) Cursurile de formare continuă a personalului din învăŃământul 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 13.
Nota minimă de promovare a colocviului este 6,00 şi reprezintă media aritmetică a notelor
date de membrii comisiei.
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Capitolul III – Desfăşurarea examenelor
Articolul 14.
(1) Comisiile pentru examenele de finalizare, inclusiv comisiile pentru soluŃionarea
contestaŃiilor - denumite în continuare comisii de examen - se stabilesc pe programe de
studii, prin decizia rectorului UBc, la propunerea departamentelor, aprobate de Consiliul
FacultăŃii/ DPPD, la care sunt înmatriculaŃi studenŃii şi validate în Senatului universitar.
(2) Comisiile pentru studiile universitare şi postuniversitare, pentru cursurile postuniversitare
de perfecŃionare şi cursurile de formare continuă trebuie să fie formate din: preşedinte,
minimum 3 membri şi un secretar.
(3) Preşedintele comisiei de examen trebuie să fie profesor universitar sau conferenŃiar
universitar. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul ştiinŃific de doctor și gradul
didactic de cel puŃin şef de lucrări/ lector universitar. Secretarul comisiei trebuie să aibă cel
puŃin grad de asistent universitar doctor și are numai atribuŃii de administrare a documentelor.
(4) În cadrul aceleiaşi comisii de examen (comisii centrale, inclusiv membri corectori
cooptaŃi, sau comisii de analiză și soluționare a contestațiilor), membrii acesteia, inclusiv
secretarul acesteia, nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude
până la gradul al III-lea inclusiv;
(5) Decizia de numire a comisiei este valabilă pentru toate sesiunile de examen pentru care se
aplică prezenta metodologie. Dacă după emiterea deciziei unii din membrii comisiei, inclusiv
preşedintele şi secretarul, până la maximum ½ din membrii comisiei iniŃiale nu pot participa
din motive obiective la desfăşurarea examenului, numirea unor noi membri se va face cu
aprobarea Consiliului de administrație, cu respectarea prezentului regulament.
(6) Comisiile se fac publice prin afişare la avizierele facultăŃilor/ DPPD şi pe site-ul
facultăŃilor/ DPPD.
Articolul 15.
(1) Subiectele de examen se stabilesc de comisia de examen. În situaŃia existenŃei a două sau
mai multe comisii de examen pentru o specializare, acestea stabilesc de comun acord
subiectele de examen;
(2) La o specializare, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiŃii pentru toŃi
candidaŃii.
Articolul 16.
(1) Denumirea probelor, tematica şi bibliografia se stabilesc de departamentele specialitate, se
avizează în consiliile facultăŃilor, conform regulamentelor proprii, se aprobă în Consiliul de
administrație, şi se afişează cu cel puŃin 2 luni înainte de perioada de desfăşurare a probelor.
Modalitatea de susŃinere a probelor se stabileşte de către Consiliul facultăŃii, cu aprobarea
Senatului.
(2) Calendarul probelor se stabileşte cu cel puŃin o lună înainte de începerea probelor, la
propunerea facultăŃilor cu aprobarea Consiliului de administrație.
(3) Specializările la care se organizează examen de finalizare, denumirea examenului,
denumirea probelor, modul de susŃinere a fiecărei probe, tematica, bibliografia, condițiile și
perioadele de înscriere şi calendarul probelor se vor menŃiona în metodologiile proprii ale
facultăŃilor/DPPD. Aceste informații, cât și cele privind accesul la biblioteci, cursurile de
pregătire etc. se afișează la sediul fiecărei facultăți/DPPD, pe paginile web ale acestora și,
dacă este posibil, prin broșuri/pliante tipărite.
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Articolul 17.
FacultăŃile și DPPD vor informa candidaŃii despre perioadele de examen, condiŃiile și
perioadele de înscriere, tematică, programe, accesul în biblioteci, cursuri de pregătire, acte
necesare etc. prin afişare la sediul facultăŃii/ DPPD, pe paginile web ale acestora și, dacă este
posibil, prin broșuri/ pliante tipărite.
Articolul 18.
(1) Rezultatele fiecărei probe se comunică/ afişează la sediul facultăŃii organizatoare/ DPPD şi
pe pagina web în termen de cel mult 48 de ore de la data susŃinerii acesteia.
(2) Eventualele contestaŃii privind rezultatele unei probe se depun, la secretariatul facultăŃii/
DPPD unde absolventul susŃine 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
contestaŃiilor, de către Comisia de analiză și soluționare a contestaŃiilor - numită de facultatea
organizatoare. ContestaŃiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultății organizatoare.
(3) Rezultatele obŃinute la probele orale şi de aptitudini sportive nu pot fi contestate.
(4) Comisiile de analiză a contestaŃiilor se stabilesc de către Consiliul facultăŃii, fiind formate
din membri care nu au participat la evaluarea iniŃială.
(5) Deciziile Comisiilor de analiză şi soluŃionare a contestaŃiilor sunt definitive.
Articolul 19.
(1) AbsolvenŃii învăŃământului cu taxă din UBc, precum şi cei proveniŃi de la universităŃi
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) AbsolvenŃii UBc în regim bugetar care nu se prezintă, din motive imputabile, în prima
sesiune de examen a promoŃiei acestora, vor suporta cheltuielile de examinare din sesiunile
anterioare, în cuantumul stabilit de către Senatul UBc.
(3) Un examen nepromovat se poate repeta într-o sesiune ulterioară la oricare instituŃie
organizatoare sau la UBc, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în
conformitate cu reglementările instituŃiei organizatoare, stabilite conform legii.
Articolul 20.
(1) După încheierea examenelor de finalizare a studiilor organizate de UBc, conducerea
universităŃii va informa, în scris, instituŃiile ale căror absolvenŃi s-au prezentat pentru
susŃinerea examenelor, despre rezultatele obŃinute de aceştia.
(2) Adresa de înştiinŃare va conŃine toate datele necesare completării registrelor matricole şi
va fi semnată de secretarul-şef de facultate, decan, secretarul-şef al universităŃii şi rector.
(3) Dacă în termen de 1 lună de zile de la terminarea perioadei legale de desfăşurare a fiecărei
sesiuni nu s-au primit rezultatele obŃinute de absolvenŃii UBc la alte instituŃii de învăŃământ
superior, conducerea universităŃii va solicita în scris rezultatele acestora, instituŃiilor
organizatoare.
Articolul 21.
(1) Actele de studiu (diplomele şi certificatele) - pentru absolvenŃii care au promovat la UBc,
după caz, examenul de absolvire, examenul de licenŃă, examenul de diplomă, examenul de
disertaŃie, 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, absolvenŃii care au promovat examenul de
finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinŃe de absolvire. AdeverinŃa de absolvire
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conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conŃină semnăturile şi
informaŃiile înscrise în diplomă, precum şi informaŃii privind forma de învăŃământ 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 adeverinŃe urmează procedurile privind
eliberarea duplicatelor diplomelor.
(3) AbsolvenŃii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare care cuprinde informaŃii privind forma de învăŃământ la care sa organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

Capitolul IV – DispoziŃii finale
Articolul 22.
(1) Întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a
studiilor revine conducerii UniversităŃii şi comisiilor de examen.
(2) Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a
studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a obŃinut prin
mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie
universitară.
Articolul 23.
Membrii comisiei de examen sunt remunerați pentru această activitate exclusiv de facultatea
organizatoare, în funcŃie de situaŃia financiară a acesteia, cu acordul Consiliului FacultăŃii.
Articolul 24.
În cazul absolvenŃilor instituŃiilor de învăŃământ superior care susŃin examenele de licenŃă în
alte instituŃii de învăŃământ superior decât cea pe care au absolvit-o este interzisă perceperea
de taxe de examinare de la studenŃii respectivi de către instituŃia organizatoare a examenelor.
Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenŃă în cazul absolvenŃilor
proveniŃi din alte instituŃii de învăŃământ superior, instituŃiile de învăŃământ superior
acreditate şi desemnate conform art. 7 alin. (3) încheie un acord scris cu instituŃia de
învăŃământ absolvită de candidați care cuprinde inclusiv aspectul achitării taxei de examen.
De la prevederile acestui articol se exclud absolvenŃii care se încadrează în prevederile art. 9,
alin. (2) și (3), aceștia putând achita taxa la universitatea organizatoare.
Articolul 25.
Prevederile prezentului regulament se aplică cu data aprobării în Senatul UBC, începând cu
promoția anului universitar 2012-2013, precum şi absolvenŃilor care nu au susŃinut sau nu au
promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea în vigoare.
Articolul 26.
Începând cu data aprobării de Senatul UBc, reglementările anterioare privind examenele de
finalizare a studiilor în învăŃământul superior se abrogă.
Articolul 27.
Conducerile FacultăŃilor/DPPD vor duce la îndeplinire prevederile prezentului regulament.
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Anexa 1

CONDIłIILE DE ÎNSCRIERE
CandidaŃilor declaraŃi admişi la examenele de finalizare a studiilor li se vor elibera
actele de studii pe numele existent în registrul matricol la absolvirea studiilor (de obicei cel
din certificatul de naştere). După absolvirea studiilor nu se mai fac modificări de nume în
registrul matricol şi nu se aprobă eliberarea diplomei pe alt nume. În acest fel, se asigură
corespondenŃa între numele de pe diplomă şi de pe suplimentul la diplomă şi registrele
matricole.
CandidaŃii care şi-au schimbat numele pe parcursul anilor de studii sau după absolvire
se vor înscrie cu numele din registrul matricol, iar numele dobândit prin căsătorie, se trece la
observaŃii, în vederea verificării identităŃii la intrarea în sala de examen pentru susŃinerea
examenului de finalizare.
Înscrierea la examen se face pe bază de cerere scrisă (formular tip), prezentată la
secretariatul facultăŃii unde se desfăşoară examenul, de către fiecare absolvent sau de instituŃia
absolvită în situaŃia în care există un protocol privind examenul de finalizare. La cerere se
anexează actele de mai jos, proiectul/ lucrarea de licenŃă/de diplomă/ de absolvire elaborată de
absolvent, referatul conducătorului ştiinŃific de la facultatea absolvită şi fişa plan. Pentru
candidaŃii care provin din alte instituŃii referatul va cuprinde aprecieri asupra conŃinutului
lucrării cu propunerea de notare a acesteia, autentificat cu ştampila facultăŃii absolvită de
candidat.
Înscrierea se face cu cel puŃin 10 zile înainte de începerea probelor;
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. AbsolvenŃii studiilor universitare de licență/ universitare de lungă durată din alte instituŃii
de învăŃământ superior, vor prezenta la înscriere situaŃia şcolară, cu semnătura rectorului
şi ştampila instituŃiei absolvite, însoŃită de aprobarea instituŃiei absolvite de susŃinere a
examenului de finalizare la UBc (numai în situaŃia în care nu există un protocol de
colaborare) şi de o adeverinŃă care confirmă autenticitatea datelor din situaŃia şcolară şi
legalitatea studiilor absolvite de titular. AbsolvenŃilor UBc care susŃin examenul de
finalizare a studiilor la altă instituŃie organizatoare li se vor elibera situaŃiile şcolare şi
suplimentele la diplomă în condiŃiile protocolului încheiat cu acea instituŃie sau în baza
aprobării susŃinerii examenului de finalizare la o altă instituŃie organizatoare. Suplimentele
la diplomă se vor elibera după promovarea examenului de finalizare a studiilor şi se vor
anexa la diplomele de finalizare de către instituŃia la care titularul a promovat examenul.
6. Certificatul de competenŃă lingvistică de specialitate într-o limbă de largă comunicare
internaŃională, 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 cărŃile de
identitate. Nu se decupează de absolvent fotografia). Nu se acceptă fotografii făcute pe
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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 situaŃia financiară a absolventului;
9. După caz, chitanŃa de plată a taxei de examen;
10. După caz, adeverinŃa de promovare a examenului de selecŃie, cu rezultatele examenului.
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Anexa 2
CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
I. FACULTATEA DE INGINERIE
1. FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
Sesiunea IUNIE – IULIE 2013
Perioada prevăzută în structura anului univ. 2012-2013 este 08-21 iulie 2013.
Program de studii: Tehnologia construcŃiilor de maşini – 14 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă.
Program de studii: Ingineria şi managementul calităŃii - 15 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Design Industrial - 16 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Inginerie Biochimică - 09 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Ingineria produselor alimentare – 09 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Inginerie economică în domeniul mecanic – 19 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Energetică Industrială – 16 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Mecatronică – 09 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Tehnologia informaŃiei – 16 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Ingineria şi protecŃia mediului în industrie – 17 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Echipamente pentru procese industriale – 15 iulie 2013, ora 8.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
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-

prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă

Sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE 2013
Perioada prevăzută în structura anului univ. 2012-2013 este 23-29 septembrie 2013.

Programul de studii: Tehnologia construcŃiilor de maşini – 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă.
Programul de studii: Ingineria şi managementul calităŃii - 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Programul de studii: Design Industrial - 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Programul de studii: Inginerie Biochimică - 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Programul de studii: Ingineria produselor alimentare - 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Programul de studii: Inginerie economică în domeniul mecanic – 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Energetică Industrială – 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Programul de studii: Mecatronică – 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Programul de studii: Tehnologia informaŃiei – 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Program de studii: Ingineria şi protecŃia mediului în industrie – 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
Programul de studii: Echipamente pentru procese industriale – 23 septembrie 2013.
- proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate, examen oral;
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă
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2. FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Sesiunea IUNIE – IULIE 2013
Perioada prevăzută în structura anului univ. 2012-2013 este 08-14 iulie 2013.

-

prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie - 13 iulie 2013 pentru toate programele
de studii universitare de master cu durata de 1,5 ani şi 2 ani.

Sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE 2013
Perioada prevăzută în structura anului univ. 2012-2013 este 23-29 septembrie 2013.

-

prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie - 23 septembrie 2013 pentru toate
programele de studii universitare de master cu durata de 1,5 ani şi 2 ani.

3. FINALIZARE STUDII DE MASTERAT POSTUNIVERSITAR
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie
13 iulie 2013, ora 9:00 – toate masteratele postuniversitare
23 septembrie 2013, ora 9,00 - toate masteratele postuniversitare

II. FACULTATEA DE LITERE
1. FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
Sesiunea IUNIE – IULIE 2013
• 08 iulie 2013, ora 9:00 - proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale
specialitate, examen scris;
• 09 iulie 2013 – contestaŃii
• 10,11 iulie 2013 – prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă.

•
•
•
2.

şi de

Sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE 2013
09 septembrie 2013, ora 9:00 - proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de
specialitate, examen scris;
10 septembrie 2013– contestaŃii
11 septembrie 2013– prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă.

FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Sesiunea IUNIE – IULIE 2013
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie
• 11 iulie 2013, ora 09:00 - Limba engleză. Practici de comunicare
• 11 iulie 2013, ora 14:00 - Culturi şi literaturi anglofone. Practici discursive
• 11 iulie 2013, ora 09:00 - Limba franceză. Practici de comunicare
• 11 iulie 2013, ora 09:00 - Cultură şi literatură română
• 11 iulie 2013, ora 14:00 - Discurs şi comunicare
•
•
•

Sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE 2013
prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie
12 septembrie 2013, ora 09:00 - Limba engleză. Practici de comunicare
12 septembrie 2013, ora 14:00 - Culturi şi literaturi anglofone. Practici discursive
12 septembrie, ora 09:00 - Limba franceză. Practici de comunicare
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•
•
3.

12 septembrie, ora 09:00 - Cultură şi literatură română
12 septembrie, ora 14:00 - Discurs şi comunicare

FINALIZARE STUDII DE MASTERAT POSTUNIVERSITAR
- prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie
• 12 iulie 2013, ora 9:00 – toate masteratele postuniversitare
• 13 septembrie 2013, ora 9,00 - toate masteratele postuniversitare

III. FACULTATEA DE ŞTIINłE
1. FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
Sesiunea IUNIE – IULIE 2013
Programul de studii: Biologie
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate - 09. 07. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă – 09. 07. 2013;
Programul de studii: Ecologie si protecŃia mediului
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate - 11. 07. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă 12. 07. 2013;
Programul de studii: Informatică IF şi FR
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate – 03. 07. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă – 04. 07. 2013;
Programul de studii: Matematică
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate – 03. 07. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă – 04. 07. 2013;
Programul de studii: Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate – 02. 07. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă – 03. 07. 2013;
Sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE 2013
Programul de studii: Biologie
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate 03. 09. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă – 03. 09. 2013;
Programul de studii: Ecologie si protecŃia mediului
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate 03. 09. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă – 03. 09. 2013;
Programul de studii: Informatică IF şi FR
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate – 04. 09. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă – 05. 09. 2013;
Programul de studii: Matematică
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate – 04. 09. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă – 05. 09. 2013;
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Programul de studii: Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar
Proba I – Evaluarea cunoştinŃelor generale şi de specialitate – 04. 09. 2013;
Proba II – Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă – 05. 09. 2013;
2.

FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Sesiunea IUNIE – IULIE 2013
Programul de studii: Valorificarea resurselor biologice şi protecŃia mediului :
Proba I: Prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie 04 .07.2013.
Programul de studii: Matematică didactică :
Proba I: Prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie 05 .07.2013.
Programul de studii: Informatică aplicată în ştiinŃe şi tehnologie :
Proba I: Prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie 05 .07.2013.
Sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE 2013
Masterul universitar Valorificarea resurselor biologice şi protecŃia mediului :
Calendarul desfăşurării examenului: 04 .09. 2013;
Proba I: Prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie 04 .09.2013.
Masterul universitar Matematică didactică :
Calendarul desfăşurării examenului: 06 .09. 2013;
Proba I: Prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie 06 .09.2013.
Masterul universitar Informatică aplicată în ştiinŃe şi tehnologie :
Calendarul desfăşurării examenului: 06 .09. 2013;
Proba I: Prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie 06 .09.2013.

IV. FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE
1. FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
Sesiunea IUNIE – IULIE 2013
• sesiunea iunie - iulie: 24 – 30 iunie 2013;

•

Sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE 2013
sesiunea august – septembrie: 9 – 13 septembrie 2014;

2. FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Sesiunea IUNIE – IULIE 2013
• sesiunea iunie - iulie: 17 – 23 iunie 2013;
Sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE 2013
• sesiunea august – septembrie: 16 – 19 septembrie 2014;
1. FACULTATEA DE ŞTIINłE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂłII
I. FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
Sesiunea IUNIE - IULIE 2013
Programul de studii EducaŃie fizică şi sportivă (ZI/IFR):
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•
•

25-26 iunie 2013 - proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate,
examen oral;
27-28 iunie 2013 - prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă.
Programul de studii Sport şi performanŃă motrică (ZI):

•
•

28 iunie 2013 - proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate,
examen oral;
29 iunie 2013 - prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă.
Programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială (ZI/IFR):

•
•
•
•

08-10 iulie 2013 - proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate,
examen oral;
10-12 iulie 2013 - prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă.
Sesiunea AUGUST - SEPTEMBRIE 2013 (toate programele de studii)
21 septembrie 2013 - proba de evaluare a cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate,
examen oral;
22 septembrie 2013 - prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă.
II. FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

•
•
•

Sesiunea IUNIE - IULIE 2013
prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie
14 iunie 2013 - Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcŃională
15 iunie 2013 - PerformanŃă sportivă
15 iunie 2013 - ActivităŃi motrice curriculare şi de timp liber

•
•
•

Sesiunea AUGUST - SEPTEMBRIE 2013
prezentarea şi susŃinerea lucrării de disertaŃie
23 septembrie 2013 - Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcŃională
23 septembrie - PerformanŃă sportivă
23 septembrie - ActivităŃi motrice curriculare şi de timp liber

V. DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACIC
FINALIZARE PROGRAM DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE
•
•

Sesiunea IUNIE 2013
10 iunie-12 iunie 2013 – susŃinere portofoliu absolvenŃi – licenŃă
13 iunie- 14 iunie 2013 – susŃinere portofoliu absolvenŃi – postuniv. Nivel I+II

•
•

Sesiunea SEPTEMBRIE 2013
12 septembrie 2013 – susŃinere portofoliu absolvenŃi – licenŃă
13 septembrie 2013 – susŃinere portofoliu absolvenŃi – postuniv. Nivel I+II
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Taxe aplicabile pentru anul universitar 2013-2014
A. Taxe generale
1. Certificat de competenŃă lingvistică (engleză, franceză și, pentru cetățenii UE, limba
română)
a. pentru persoanele din afara universităŃii................................................ 250
b. pentru studenŃii universităŃii.................................................................. 75
c. pentru angajaŃii universităŃii.................................................................. 100
d. pentru absolvenŃii proprii (fără doctorat) .............................................. 100
e. pentru studii de doctorat ........................................................................ 60
Notă: Certificatul de competenŃă lingvistică (eliberat de Facultatea de Litere) este valabil doi
ani de zile, de la data emiterii.
2. Duplicat act de studiu (diplomă, foaie matricolă, certificat): ...................... 100
Taxa se referă la activitatea de eliberare a duplicatului. De exemplu pentru duplicat diplomă şi
anexă, cu aceeaşi cerere, 100; pentru duplicat diplomă fără anexă 100 şi pentru duplicat
anexă, dar altă cerere, 100.
3. Duplicat carnet de student/ legitimaŃie de student/ legitimaŃie de călătorie: 30
4. Efectuare copii xerox A4: ............................................................................ 0,50
5. Efectuare copii xerox A3: ............................................................................ 0,50
Taxele 4. şi 5. se referă la efectuarea copiilor de către secretariate la documente privind
domeniile de interes ale solicitanŃilor pentru care nu există materiale publicitare (admitere,
licenŃă, etc.).
6. Eliberare acte de studii în regim de urgenŃă:................................................ 150
Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau
de la data primirii formularelor actelor de studii solicitate.
7. Eliberare diplomă/ certificat de studii, atestat de formare continuă: ........... 0
Începând cu data de 01.11.2011, toate actele de studii emise de Universitate se eliberează
gratuit, conform art. 205, punctul (17) din Legea 1/2011.
8. Eliberare adeverință privind situația școlară:............................................... 50
Taxa se aplică pentru adeverinŃele privind situaŃia şcolară (care nu sunt acte de studii) la
cererea studenŃilor şi absolvenŃilor, cu excepŃia solicitărilor pentru burse sau mobilităŃi în
programele universităŃii. Scutirea de taxă se face pe baza prezentării adeverinŃei eliberate de
Departamentul de relaŃii internaŃionale.
9. Sinteze programe analitice pe perioada de şcolarizare
a. pentru un an de studiu (studii universitare şi postuniversitare)............. 100
b. pentru programa unei discipline (inclusiv Modulul psihopedagogic)... 10
c. programa integrală a Modulului psihopedagogic 10 lei x numărul de discipline
d. detaliere activități didactice/ practice din perioada studiilor................. 5/ disciplină
10. Examen de diferenŃă: ................................................................................. 30
11. Examen de selecŃie (/probă):...................................................................... 200
12. Înmatriculare (inclusiv DPPD): ................................................................. 50
13. Recuperare activităŃi didactice (/oră didactică):......................................... 15
14. Reexaminare pentru disciplinele din anul curent:...................................... 30
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15. Reexaminare pentru disciplinele din anul precedent: ................................ 50
16. Repetare examen/ referat (studii de doctorat) ............................................ 500
17. Reînmatriculare studii universitare şi postuniversitare:............................. 300
18. Reînmatriculare DPPD............................................................................... 100
19. Transfer plecare:
a. Studii universitare şi postuniversitare (fără doctorat) ........................... 500
b. DPPD..................................................................................................... 50
c. Studii de doctorat................................................................................... 500
20. Transfer venire:
a. Studii universitare şi postuniversitare (fără doctorat) ........................... 100
b. DPPD (modul psihopedagogic)............................................................. 0
c. Studii de doctorat................................................................................... 500
21. Înscriere grade didactice în condiŃii speciale ............................................. 50
22. Taxă pregătire gradul II.............................................................................. 250
23. Taxă pentru analiza dosarelor de admitere ale candidaŃilor cetăŃeni străini din afara
spaŃiului Uniunii Europene............................................................................... 50 Euro
Taxa se achită odată cu trimiterea dosarului spre analiză.
B. Taxele de admitere se aprobă prin Regulamentele de admitere
C. Taxe anuale pentru studii universitare de licenŃă
Facultatea de Inginerie:
Anul I ........................................................................................................ 2.000
Anii II – IV................................................................................................ 2.200
StudenŃi non-UE........................................................................................ 270 Euro/ lună
Facultatea de Litere:
Anii I – III (inclusiv anul pregătitor pentru cetățenii UE)......................... 2.500
StudenŃi non-UE........................................................................................ 250 Euro/ lună
Anul pregătitor de limba română .............................................................. 250 Euro/ lună
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii:
Anul I (EFS. SPM, curs IF)....................................................................... 3.300
Anul I (KMS, curs IF) ............................................................................... 4.000
Anul I (EFS, IFR) ..................................................................................... 3.000
Anul I (KMS, IFR) ................................................................................... 3.500
Anii II – III (curs IF) ................................................................................. 2.800
Anul II (curs IFR)...................................................................................... 2.500
Anul III (curs IFR) .................................................................................... 2.700
StudenŃi non-UE (IF, domeniul EFS, Kinetoterapie)................................ 270 Euro/ lună
StudenŃi non-UE (IFR, domeniul EFS, Kinetoterapie) ............................. 810 Euro/ an
StudenŃi non-UE (IF, domeniul Psihologie).............................................. 220 Euro/ lună
Facultatea de ŞtiinŃe:
Anul I (toate programele, IF și IFR) ......................................................... 2.500
Anul II (toate programele, IF și IFR) ........................................................ 2.200
Anul III (Matematică, PIPP) ..................................................................... 2.000
Anul III (Informatică, Biologie, Ecologie) .............................................. 2.200
StudenŃi non-UE (fără PIPP) (IF).............................................................. 270 Euro/ lună
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Studenți non-EU PIPP (IF)........................................................................ 220 Euro/ lună
StudenŃi non-UE (IFR) .............................................................................. 810 Euro/ an
Facultatea de ŞtiinŃe Economice:
Anii I – II .................................................................................................. 2.200
Anul III...................................................................................................... 2.000
Anii I - II (ID, IFR) ................................................................................... 2.000
Anul III (ID, IFR)...................................................................................... 1.800
StudenŃi non-UE (IF)................................................................................. 220 Euro/ lună
StudenŃi non-UE (IFR şi ID) ..................................................................... 660 Euro/ lună
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Modulul psihopedagogic
Anul I (nivelul I) ....................................................................................... 780
Anul II (nivelul I) ...................................................................................... 780
Anul III (nivelul I)..................................................................................... 1.100
Taxa studii nivel I (regim postuniversitar)................................................ 400
disciplină
Taxa studii nivelul II (inclusiv regim postuniversitar).............................. 400
disciplină

lei/
lei/

Taxe anuale pentru studii universitare de masterat
Facultatea de Inginerie
Anul I
2.000
Anul II 2.200
StudenŃi non-UE 270 Euro/ lună
Facultatea de Litere

2.600

StudenŃi non-UE 270 Euro/ lună
Facultatea de ŞtiinŃe
Anul I
2.500
Anul II 2.300
StudenŃi non-UE 270 Euro/ lună
Facultatea de ŞtiinŃe Economice
Anul I
2.400
Anul II 2.400
StudenŃi non-UE 220 Euro/lună
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii
Anul I (AMCTL, PS)
3.500
Anul I (KERF) 4.200
Anul II 3.000
StudenŃi non-UE 270 Euro/ lună
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Taxe doctorat
Taxă înscriere ................................................................................................... 120
Taxă test competenŃă lingvistică ...................................................................... 60
Taxă înmatriculare............................................................................................ 50
Taxa de studii
forma cu frecvenŃă, cu taxă .............................................................................. 3.000
forma fără frecvenŃă, cu taxă............................................................................ 2.200
Taxă repetare examen/ referat .......................................................................... 500
Taxă transfer (plecare/ venire) ......................................................................... 500
StudenŃi non-UE
Curs IF.............................................................................................................. 290 Euro/ lună
Pentru cursurile postuniversitare şi de perfecŃionare cu durata de sub un an taxele (de
înscriere, înmatriculare, studiu şi eliberare certificat) se stabilesc punctual în funcŃie de
numărul de cursanŃi.
D. Finalizare studii (pentru absolvenŃii cu taxă şi repetarea examenului de finalizare)
Studii universitare de lungă durată şi de licenŃă
pentru absolvenŃii universităŃii
Facultatea de Inginerie .............................................................................. 500
Facultatea de Litere ................................................................................... 500
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii........................... 500
Facultatea de ŞtiinŃe: ................................................................................. 300
Facultatea de ŞtiinŃe Economice: .............................................................. 300
DPPD......................................................................................................... 400
Portofoliu final DPPD ............................................................................... 100
pentru absolvenŃii altor universităŃi (fără protocol)
Facultatea de Inginerie: ............................................................................. 500
Facultatea de Litere ................................................................................... 600
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii........................... 500
Facultatea de ŞtiinŃe: ................................................................................. 400
Facultatea de ŞtiinŃe Economice: .............................................................. 400
Coreferate pentru absolvenŃii altor universităŃi:
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii........................... 100
Îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor: ......................................... 400
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii........................... 500
Studii universitare de masterat şi studii postuniversitare
Facultatea de Inginerie: ............................................................................. 250
Facultatea de Litere ................................................................................... 300
Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului şi SănătăŃii........................... 300
Facultatea de ŞtiinŃe: ................................................................................. 250
Facultatea de ŞtiinŃe Economice: .............................................................. 350
Portofoliu final DPPD ............................................................................... 100
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Studii universitare de doctorat
Taxa de finalizare se stabileşte în funcŃie de componenŃa Comisiei de susŃinere a tezei de
doctorat, la nivel de 10 ore pentru fiecare membru al comisiei. Pentru această taxă, cadrele
didactice ale UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt scutite 100%, iar celelalte
categorii de personal din Universitatea „Vasile Alecsandri” sunt scutite 50%.
StudenŃii non-UE, curs IF, de la ciclurile de studii, nu achită taxă de examen de finalizare
pentru prima susŃinere în cele 2 sesiuni ale promoŃiei cu care au absolvit.
StudenŃii non-UE, alte forme de învăŃământ decât cea IF, la susŃinerea examenelor de
finalizare a studiilor vor achita taxele prevăzute de HG 22/29.08.2009 (aprobată de Legea
1/2010), la punctul B (ÎnvăŃământ cu frecvenŃă redusă şi alte forme de învăŃământ organizate
conform legii), alin. d, corespunzător nivelului studiilor absolvite. Aceste taxe se aplică şi la
repetarea examenului de finalizare a studiilor de către toŃi absolvenŃii, indiferent de forma de
învăŃământ absolvită (IF, IFR, ID). Aceste taxe se aplică şi absolvenŃilor curs IF, care se
prezintă prima dată la examenul de finalizare a studiilor în afara celor două sesiuni de
finalizare a studiilor ale promoŃiei cu care au absolvit.
StudenŃii non-UE care doresc obŃinerea certificatului de competenŃă lingvistică în limbă
română, fără a studia anul pregătitor, achită o taxă de examinare de 250 Euro. Examinarea se
poate susŃine în prima lună de la prezentarea la studii.
Lista taxelor pentru activităŃile Centrului ECDL (European Computer Driving Licence =
Permisul european de conducere a computerului)
Taxe testare
Generală
Pentru elevi, studenŃi şi persoane cu handicap
Card ECDL
150
120
SusŃinerea unui test
40
35
Eliberare permis
26
26
Taxe instruire
Nr.
Pentru elevi, studenŃi şi persoane cu
Modulul (durata în ore)
Generală
handicap
modul
1
Concepte de bază ale tehnologiei
50
40
informaŃiei (8)
2
Utilizarea
calculatorului
şi
50
40
organizarea fişierelor (8)
3
Procesare de text (16)
100
80
4
Calcul tabelar (16)
100
80
5
Baze de date (16)
100
80
6
Prezentări (8)
50
40
7
InformaŃie şi comunicare (8)
50
40
Pentru grupuri mari şi licitaŃii, aceste taxe pot fi negociate cu acordul conducerii FacultăŃii de
Inginerie.
Notă: prin HG 966/29.09.2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 697/01.10.2011, forma de
învățământ curs de zi, devine curs IF (învățământ cu frecvență). Sintagma se folosește
începând cu anul universitar 2011-2012, anul I de studii. Anii de studii superiori, pentru care
se folosește în continuare sintagma ”curs de zi”, regăsesc valoarea taxelor în dreptul celor de
la curs IF. Acolo unde nu se precizează forma de învățământ, este numai curs IF sau pentru
toate formele de învățământ respectiva taxă este comună.
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ConferinŃa InternaŃională CISA 2013
În perioada 15 - 18 mai 2013, Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară a
FacultăŃii de Inginerie, din cadrul UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare
cu Primăria Municipiului Bacău, a organizat a VII-a ediŃie a ConferinŃei InternaŃionale de
ŞtiinŃe Aplicate. Chimie şi Inginerie Chimică – CISA 2013.
Evenimentul face parte dintr-un ciclu de manifestări ştiinŃifice organizate de
Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară din cadrul UniversităŃii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, care a debutat în anul 2007. Au urmat pe rând CISA 2008, CISA
2009, CISA 2010, CISA 2011, CISA 2012.
Lucrările conferinŃei s-au desfăşurat pe mai multe secŃiuni şi vor fi publicate în
volumul conferinŃei. La această manifestare s-au înscris, cu lucrări, peste 100 de cadre
didactice universitare şi cercetători, atât din România cât şi din străinătate. Colaboratorii
tradiŃionali din Ńară, care au participat la această manifestare, reprezintă centre universitare şi
de cercetare din Bucureşti, Iaşi, GalaŃi, Timişoara, Braşov, Sibiu şi ConstanŃa. La CISA 2013
au participat cu lucrări şi cercetători din străinătate: Moldova, FranŃa, Germania, Spania,
Armenia, Camerun şi Canada.
Evenimentul a reunit sub aceeaşi cupolă specialişti de marcă din domeniu, cadre
didactice prestigioase, specialişti şi cercetători, care prin activitatea lor de cercetare, producŃie
şi diseminare, urmăresc acelaşi scop de îmbunătăŃire a calităŃii vieŃii.
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Colocviul InternaŃional PLUMEE 2013
Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, în
perioada 22- 25 mai 2013, al treilea Colocviu pluridisciplinar francofon asupra Materialelor,
Mediului şi Electronică, PLUMEE

2013,

în colaborare cu ENSIL, Şcoala NaŃională

Superioară de Inginerie din Limoges, Université de Limoges, ENSCI, Şcoala NaŃională
Superioară de Ceramică industrială LIMOGES și Institutul Național de Micro-Tehnologie
București.
Colocviul a avut ca parteneri în organizarea manifestării Consiliul Județean Bacău,
Ambasada Franței la București, Institutul Francez din România, Agenția Universitară a
Francofoniei

și

beneficiază

de

susținerea

Asociației

DEDEMAN

și

a

firmei

ELECTROTEHNO SRL.
Principalele obiective ale acestui Colocviu internațional au fost crearea și menținerea
unor strânse legături între comunitățile științifice francofone și realizarea unor colaborări în
domenii științifice transversale cum ar fi: Materiale, Mediu, Mecatronică, Informatică,
Energetică și Electronică.
Colocviul a avut deschiderea oficială miercuri, 22 mai 2013, ora 13,30 în Aula
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și pe parcursul a trei zile au fost prezentate o
serie de comunicări științifice, în cadrul a 9 secțiuni, cu participarea a peste 100 de oameni de
știință din 12 țări.
De asemenea, acest colocviu a contribuit la creşterea schimburilor bilaterale de
profesori şi cercetători, favorizând relaŃiile dintre cele două comunităŃi francofone (Bacău şi
Limousin), regiuni ce beneficiază de existența unor relații privilegiate.
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ConferinŃa InternaŃională OPROTEH 2013

În perioada 23 - 25 mai 2013, Facultatea de Inginerie, din cadrul UniversităŃii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu Primăria Municipiului Bacău, a organizat a X-a ediŃie
a CONFERINłEI INTERNAłIONALE „CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL
DESIGN OPTIMIZATION IN THE MACHINES BUILDING FIELD – OPROTEH2013”.
Deschiderea conferinŃei a avut loc joi, 23 mai, ora 10.00, în Aula UniversităŃii „Vasile
Alecsandri” din Bacău. Evenimentul şi-a propus dezvoltarea direcŃiilor de cercetare existente
în cadrul FacultăŃii de Inginerie a UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum şi
consolidarea parteneriatului naŃional şi internaŃional în domeniul cercetării-dezvoltăriiinovării.
Lucrările conferinŃei s-au desfăşura pe șapte secŃiuni. Rezumatele lucrărilor prezentate
la conferinŃă vor fi publicate în THE XTH INTERNATIONAL CONFERENCE
CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL DESIGN OPTIMIZATION IN THE
MACHINES

BUILDING

FIELD

OPROTEH

-

2013

-

Conference

Proceedings

ABSTRACTS, iar lucrările in extenso, recenzate, vor fi publicate în revista JESR (Journal of
Engineering Studies and Research), volumul 19, numerele 2, 3, 4 (revistă BDI, indexată în
două baze internaŃionale de date: Viniti - Russia, ProQuest CSA - USA), ISSN 2068-7559.90.
La această manifestare s-au înscris, cu lucrări, peste 200 de cadre didactice
universitare şi cercetători, atât din România, cât şi din străinătate din țări precum: FranŃa,
Spania, Bulgaria, Republica Democrată Congo, Republica Moldova, Camerun, Senegal,
Maroc, Turcia, Nigeria, Ucraina, Guinea, Republica Centrală Africană.
Colaboratorii tradiŃionali din Ńară, care au participat la aceasta manifestare, reprezintă
centre universitare şi de cercetare din Bucureşti, Iaşi, GalaŃi, Suceava, Brașov, Sibiu,
Târgoviște.
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Cursul Festiv al AbsolvenŃilor, PromoŃia 2013
StudenŃii FacultăŃilor de Inginerie, Litere, ŞtiinŃe, ŞtiinŃe Economice, ŞtiinŃe ale
Mişcării, Sportului şi SănătăŃii au organizat luni, 20 mai 2013, ora 11:00, la Sala Sporturilor
din Complexul Sportiv al Municipiului Bacău Cursul Festiv al AbsolvenŃilor din
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, PromoŃia 2013. Cei 1846 de absolvenŃi de la
ciclurile universitare de licenŃă, master şi doctorat din cele 5 facultăŃi reprezintă cea de-a 50-a
promoŃie a UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău, supranumită şi „promoŃia de aur”.
La eveniment au fost alături de studenŃi, cadrele didactice, conducerea UniversităŃii,
oficialităŃile locale şi judeŃene invitate la această sărbătoare, precum şi colaboratori din mediul
economic, cultural şi sportiv.
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Sesiunea ŞtiinŃifică a ŞtudenŃilor şi Masteranzilor organizată de
Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a UniversităŃii „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat vineri, 17
mai 2013, ora 12.00, cea de-a X-a ediŃie a Sesiunii ŞtiinŃifice a StudenŃilor şi Materanzilor
„Modele pentru un dialog continuu”. Început în anul 2004, proiectul şi-a propus să stimuleze
activitatea ştiinŃiifică a studenŃilor facultăŃii şi să îi motiveze în vederea formării lor
intelectuale şi profesionale.
SecŃiunile propuse pentru anul acesta a fost:
Limba şi literatura engleză. Practici de comunicare în limba engleză
Limba şi literatura franceză. Practici de comunicare în limba franceză
Lingvistică şi stilistică
Literatură română şi comparată
ŞtiinŃe ale comunicării şi ale educaŃiei
La această manifestare au participat 45 de studenŃi şi masteranzi care au încercat să îşi
demonstreze pregătirea.
În cadrul manifestării a avut loc şi workshopul Leadership şi orientare profesională,
la care au participat 26 de studenŃi. Workshopul a fost realizat cu sprijinul Raiffesisen Bank
S.A., sucursala Bacău, care se implică în susŃinerea educaŃiei şi cercetării în comunitatea
locală. Cele mai bune lucrări de la fiecare secŃiune au fost recompensate în bani (100, 60,
respectiv 40 lei pentru fiecare secŃiune), cărŃi şi reviste, iar câştigătorul workshopului a primit
marele premiu Raiffeisen, în valoare de 400 lei.
PremianŃii Sesiunii de Comunicări ŞtiinŃifice au fost:
WORKSHOP
Gabriel HULUBA (şi echipa), C.R.P, II
SECłIUNEA COMUNICARE
P I - Alina MELINTE, C.R.P., III
P II - Andreea JIGĂU, C.R.P., III
P III - Veronica EREMIA, C.R.P., III
M I- Elena ARDELEANU, C.R.P., III
M II - Elena CIOBANU, C.R.P., I
M III - Mihaela IANCU, C.R.P, II.
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SECłIUNEA FRANCEZĂ
P I Bardan Mihaela I Master LFPC
P II Ionela Anghelina II Master LFPC
P III Ana Elena Simionescu, I Master LFPC
MenŃiuni:
Anghel Sanda I Master
NiŃă Ioana, Master, II
Cioplea Georgiana III L F-R
Baciu Diana III R-F
SECłIUNEA ENGLEZĂ
Locul I - Alisa Olariu, LEPC, I
Locul II - Ioana Suciu, ER, III
Locul III - Eulalia Jitaru, TI, I, Silvia-Monica Radu, EF, I

SECłIUNEA LIMBA ROMÂNĂ
P I Apostolescu (Belciu) Simona, Master CLR
P II Oică Iuliana Master CLR, I
P III Asimionesei (Isop) Carmen
SECłIUNEA LITERATURĂ ROMÂNĂ
Locul I Oică Iuliana, Master CLR, I
Locul II łampău-Maria Amelia, E-R, III
Locul III Focşa Diana, R-F, II
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