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Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015

CADRUL LEGAL

Prezenta metodologie asigură cadrul de organizare şi desfăşurare a examenului de
admitere pentru anul universitar 2014–2015 şi a fost întocmită folosind ca documente de
referinţă Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
5.734/2013, privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de
studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015.
În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 şi
277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul
Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi
a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările
şi completările ulterioare, 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 şi al Hotărârii Guvernului nr. 185/2013
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare şi al Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.734/2013, Senatul
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a adoptat în şedinţa din data de 22.05.2014,
următoarea Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015.
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 informaţiilor se va face prin intermediul internetului şi mijloacelor
locale de informare: afişare în apropierea sediilor secretariatelor, în locuri vizibile, a
recomandărilor în legătură cu concursul de admitere, broşuri de admitere, ghidul studentului,
pliante, flyere, anunţuri.
Articolul 2
Secretariatele Facultăţilor au obligaţia să ofere candidaţilor informaţii scrise (afişare, broşuri,
internet etc.), precum şi lămuriri suplimentare verbale, după caz, din care să rezulte:
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a. modul în care se completează cererea tip de înscriere;
b. documentele pe care candidaţii trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la
susţinerea probelor pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, a
probelor eliminatorii şi practice, pentru domeniile unde se organizează astfel de
probe;
c. lista echipamentului necesar susţinerii probelor de aptitudini, pentru domeniile
unde se organizează acestea.
CAPITOLUL I ORGANIZAREA ADMITERII
Articolul 3
(1) Potrivit legii, Universitatea „Vasile Alecsandri” organizează examene de admitere pentru
fiecare program şi ciclu de studii universitare. Formaţiile de lucru, pe programe de studii,
trebuie să ţină 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 legislaţiei în vigoare.
(2) Examenul de admitere poate consta şi în probă/probe scrisă/scrise sau/şi orală/orale pentru
testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. Pentru testarea capacităţilor sportive,
examenul de admitere va conţine obligatoriu şi o probă practică eliminatorie, susţinută
anterior celorlalte probe. De asemenea, pot fi luate în considerare notele de la probele de
bacalaureat, media de la bacalaureat, licenţă sau disertaţie, după caz, conform metodologiei
proprii fiecărei facultăţi.
(3) Conform legii, metodologia proprie de admitere, condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de
şcolarizare (în măsura în care acestea au fost transmise de MEN) trebuie făcute publice, în
fiecare an, de către universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de
admitere.
Articolul 4
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de
licenţă, la programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în conformitate cu legislaţia 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 înfiinţate în cadrul
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe bază de
competiţie, 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
legislaţiei în vigoare.

3

Articolul 5
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare,
menţionate la art. 4, se organizează în trei 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 Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău şi prin publicare pe pagina web proprie.
Articolul 6
Admiterea la studii universitare de licenţă se susţine în limba română.
Articolul 7
(1) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine
obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
(2) Pentru studiile universitare de doctorat, admiterea va conţine obligatoriu o probă de
competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
(3) Probele practice pentru testarea capacităţilor sportive sunt eliminatorii şi se vor nota cu
admis/respins
I. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ:
I. Facultatea de Inginerie
prima sesiune:







perioada de înscriere: 14-31 iulie 2014;
afişarea rezultatelor: 31 iulie 2014.
contestații: 01-04 august 2014;
afișarea rezultatelor după contestații: 04 august 2014;
confirmarea locului: 01-29 august 2014;
afișarea rezultatelor după confirmare: 29 august 2014.

a doua sesiune:







perioada de înscriere 02-19 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor pe 19 septembrie 2014;
contestații: 22 septembrie 2014;
afișarea rezultatelor după contestații: 22 septembrie 2014;
confirmarea locului: 22-23 septembrie 2014;
afișarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2014.
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a treia sesiune:







Perioada de înscriere: 24-29 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2014;
contestaţii: 30 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 septembrie 2014;
confirmarea locurilor: 30 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2014.

II. Facultatea de Litere
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-25 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor: 26 iulie 2014;
 contestații: 28 iulie 2014;
 confirmarea locului: 28-30 iulie 2014;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2014.
a doua sesiune:






perioada de înscriere: 1-9 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2014;
contestații: 11 septembrie 2014;
confirmarea locului: 11-12 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 12 septembrie 2014.

a treia sesiune:






perioada de înscriere: 15 - 19 septembrie 2014 (ora 12);
afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2014 (după ora 12);
contestații: 22 septembrie 2014;
confirmarea locului: 22-23 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 24 septembrie 2014.

III. Facultatea de Ştiinţe
a)
Matematică şi Informatică
b)
Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului
prima sesiune:






perioada de înscriere: 14-31 iulie 2014;
afişarea rezultatelor: 01 august 2014;
contestații: 01 august 2014;
confirmarea locului: 02-10 august 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2014.
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a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 06 septembrie 2014;
 contestații: 7 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 08-10 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 10 septembrie 2014.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-20 septembrie 2014, ora 15,00;
 afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2014;
 contestații: 22 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 23-24 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 24 septembrie 2014.
c)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-29 iulie 2014;
 probă aptitudini vocaționale: 30-31 iulie 2014, orele 8-16;
 afişarea rezultatelor: 01 august 2014;
 contestații: 01 august 2014;
 confirmarea locului: 02-10 august 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2014;
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014;
 probă aptitudini vocaționale: 08-09 septembrie 2014, orele 8-16;
 afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2014;
 contestații: 11 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 12, 15 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 15 septembrie 2014.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 16-21 septembrie 2014, ora 15,00;
 probă aptitudini vocaționale: 22-23 septembrie 2014, orele 8-16;
 afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2014;
 contestații: 25 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 26, 29 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2014.

IV. Facultatea de Ştiinţe Economice
prima sesiune:





perioada de înscriere: 14-25 iulie 2014;
afişarea rezultatelor: 26 iulie 2014;
contestații: 28 iulie 2014;
confirmarea locului: 28-31 iulie 2014;
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 afişarea rezultatelor după confirmare: 01 august 2014.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-10 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2014;
 contestații: 11 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 11-12 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-20 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2014;
 contestații: 22 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 22-23 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 24 septembrie 2014.
V. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport
prima sesiune:
 Perioada de înscriere: 14-23 iulie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 14-23 iulie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 25 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2014
 II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 26 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 26 iulie 2014
 confirmarea locului: 28 iulie - 02 august 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 02 august 2014
a doua sesiune:
 Perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 01-06 septembrie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 8 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 8 septembrie 2014
 II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 9 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 9 septembrie 2014
 confirmarea locului: 10-13 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014
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a treia sesiune:
 Perioada de înscriere: 15-20 septembrie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 15-20 septembrie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 22 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2014
 II.2 Proba de aptitudini psihomotrice: 23 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2014
 confirmarea locului: 24-27 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014
Domeniul de licenţă Kinetoterapie
prima sesiune:


Perioada de înscriere: 14-22 iulie 2014

Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 14-22 iulie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 24 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 24 iulie 2014
 II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la
disciplina Biologie (clasa a XI-a): 25 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2014
 contestaţii: 26-27 iulie 2014
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 27 iulie 2014
 confirmarea locului: 28 iulie - 02 august 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 02 august 2014
a doua sesiune:
 Perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 01-06 septembrie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 8 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 8 septembrie 2014
 II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la
disciplina Biologie (clasa a XI-a): 9 septembrie 2014
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 afişarea rezultatelor: 9 septembrie 2014
 contestaţii: 10-11 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 11 septembrie 2014
 confirmarea locului: 12-13 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014
a treia sesiune:
 Perioada de înscriere: 15-20 septembrie 2014
Etapa I
 I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat
a dosarului de înscriere, perioada 15-20 septembrie 2014
Etapa a II-a
 II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 22 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2014
 II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la
disciplina Biologie (clasa a XI-a): 23 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2014
 contestaţii: 24 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 24 septembrie 2014
 confirmarea locului: 25-27 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014
Domeniul de licenţă Psihologie
prima sesiune:



Perioada de înscriere: 14-26 iulie 2014
Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Interviu aptitudinalmotivaţional: 28 iulie 2014
 afişarea rezultatelor: 28 iulie 2014
 confirmarea locului: 29 iulie - 02 august 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 02 august 2014.
a doua sesiune:



Perioada de înscriere: 01-08 septembrie 2014
Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Interviu aptitudinalmotivaţional: 10 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2014
 confirmarea locului: 11-13 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014.
a treia sesiune:






Perioada de înscriere: 15-22 septembrie 2014
Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Interviu aptitudinalmotivaţional: 24 septembrie 2014
afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2014
confirmarea locului: 25-27 septembrie 2014
afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014
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II. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTER:

I. Facultatea de Inginerie
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-31 iulie 2014;
 testul grilă: 31 iulie 2014, ora 17:00;
 afişarea rezultatelor: 31 iulie 2014.
 contestații: 01-04 august 2014;
 afișarea rezultatelor după contestații: 04 august 2014;
 confirmarea locului: 1-29 august 2014;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 29 august 2014.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 02-19 septembrie 2014;
 testul grilă: 19 septembrie 2014, ora 17:00;
 afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2014.
 contestații: 22 septembrie 2014;
 afișarea rezultatelor după contestații: 22 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 22-23 septembrie 2014;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2014, ora 20.
a treia sesiune:








perioada de înscriere: 24-29 septembrie 2014;
testul grilă: 29 septembrie 2014, ora 17:00;
afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2014;
contestaţii: 30 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 septembrie 2014;
confirmarea locurilor: 30 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2014.

II. Facultatea de Litere
prima sesiune:








perioada de înscriere: 14-26 iulie 2014;
test de cunoştinţe în domeniu: 28 iulie 2014;
afişarea rezultatelor: 29 iulie 2014;
contestaţii: 30 iulie 2014;
afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 iulie 2014;
confirmarea locului: 30 iulie – 1 august 2014;
afișarea rezultatelor după confirmare: 1 august 2014 (după ora 14.00)
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a doua sesiune:








perioada de înscriere: 1-10 septembrie 2014 (ora 12);
test de cunoştinţe în domeniu: 11 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2014;
contestaţii: 12 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după contestaţii: 12 septembrie 2014;
confirmarea locului: 15-16 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 16 septembrie 2014.

a treia sesiune:








perioada de înscriere 17 - 22 septembrie 2014;
test de cunoştinţe în domeniu: 23 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2014;
contestaţii: 24 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după contestaţii: 24 septembrie 2014;
confirmarea locului: 24-25 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2014.

III. Facultatea de Ştiinţe
prima sesiune:








perioada de înscriere: 14-31 iulie 2014;
test de cunoştinţe în domeniu: 01 august 2014;
afişarea rezultatelor: 01 august 2014;
contestaţii: 02 august 2014;
afişarea rezultatelor după contestaţii: 02 august 2014;
confirmarea locului: 03-10 august 2014 (până la ora 12:00);
afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august 2014 (după ora 17:00).

a doua sesiune:








perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2014.
test de cunoştinţe în domeniu: 08 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor: 08 septembrie 2014;
contestaţii: 09 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după contestaţii: 09 septembrie 2014;
confirmarea locului: 10-12 (până la ora 12:00) septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 12 (după ora 16:00) septembrie 2014.

a treia sesiune:





perioada de înscriere: 15-20 septembrie 2014.
test de cunoştinţe în domeniu: 22 septembrie 2014;
afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2014;
contestaţii: 23 septembrie 2014;
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afişarea rezultatelor după contestaţii: 23 septembrie 2014;
confirmarea locului: 23-24 (până la ora 12:00) septembrie 2014;
afişarea rezultatelor după confirmare: 24 (după ora 16:00) septembrie 2014.

IV. Facultatea de Ştiinţe Economice
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 14-25 iulie 2014;
 test de cunoştinţe în domeniu: 26 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor: 28 iulie 2014;
 contestaţii: 29 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 29 iulie 2014;
 confirmarea locului: 29-31 iulie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 01 august 2014.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01-09 septembrie 2014;
 test de cunoştinţe în domeniu: 10 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2014;
 contestaţii: 11 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 11 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 11-12 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014.
a treia sesiune:
 perioada de înscriere: 15-23 septembrie 2014;
 test de cunoştinţe în domeniu: 24 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2014;
 contestaţii: 25 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 25 septembrie 2014;
 confirmarea locului: 25-26 septembrie 2014;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014.
V. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
prima sesiune:










perioada de înscriere: 21-26 iulie 2014
Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate
(eliminatorie, admis/respins): 28 iulie 2014
afişarea rezultatelor: 28 iulie 2014
Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 29 iulie 2014
afişarea rezultatelor: 29 iulie 2014
contestaţii: 30-31 iulie 2014
afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie 2014
confirmarea locului: 01-02 august 2014
afişarea rezultatelor după confirmare: 02 august 2014
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a doua sesiune:



perioada de înscriere: 01-08 septembrie 2014
Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate
(eliminatorie, admis/respins): 10 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2014
 Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 11 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2014
 contestaţii: 12 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 12 septembrie 2014
 confirmarea locului: 13 septembrie 2014
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 septembrie 2014
a treia sesiune:










perioada de înscriere: 15-22 septembrie 2014
Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate
(eliminatorie, admis/respins): 24 septembrie 2014
afişarea rezultatelor: 24 septembrie 2014
Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 25 septembrie 2014
afişarea rezultatelor: 25 septembrie 2014
contestaţii: 26 septembrie 2014
afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 septembrie 2014
confirmarea locului: 27 septembrie 2014
afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2014

III. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT:
 înscrierea candidaţilor: 15 – 25 septembrie 2014;
 susţinerea examenului de competenţă lingvistică: 26 septembrie 2014;
 susţinerea probei de admitere: 26-27 septembrie 2014, conform opţiunii
conducătorilor de doctorat;
 anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.
CAPITOLUL II
CANDIDAŢII LA ADMITERE
Articolul 8
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă
de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată
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organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute
de către direcţia de specialitate din cadrul MEN, ca fiind cel puţin studii universitare de
licenţă.
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă
de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii
nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi absolvenţii cu diplomă
de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în
străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul MEN, ca fiind cel puţin
studii universitare de master.
(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români,
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către
aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare
candidat având obligaţia 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, cetăţenii
străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română
eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceeaşi condiţie se
impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate
care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia 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 instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis
poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat (numite în continuare locuri de la buget)
pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur
program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru
programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat sau
a diplomei 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 învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de
către studenţi.
(3) În cadrul metodologiei proprii, Facultăţile pot stabili facilităţi sau condiţii speciale
referitoare la admiterea la programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au
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obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri
naţionale sau internaţionale, şi condiţii speciale de scutiri de taxe.
Articolul 10
Condiţiile de organizare şi desfăşurare a admiterii la fiecare program de studii se stabilesc de
către Consiliile Facultăţilor, respectând reglementările legale şi ale ARACIS în ceea ce
priveşte numărul minim şi maxim de studenţi admişi.
Detaliile privind criteriile de admitere şi de departajare a candidaţilor cu medie egală cu
media ultimului loc sunt prezentate în Anexa 1. La programele de studii care nu organizează
probe de admitere, candidații vor completa un eseu motivațional, datat și semnat, privind
alegerea programului de studii, care va fi evaluat prin calificativul Admis/ Respins.
Articolul 11
Întreaga răspundere privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere revine
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Eventualele nereguli constatate trebuie aduse la
cunoştinţa preşedintelui comisiei centrale de admitere, în mod operativ.
Articolul 12
Comisia de admitere pe universitate se stabileşte cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea
concursului de admitere, prin decizia rectorului. În componenţa acesteia intră rectorul,
prorectorii, decanii, directorul şcolii doctorale, directorul general administrativ, secretarul-şef
pe universitate, secretarul comisiei centrale.
Articolul 13
Comisiile de admitere pe facultăţi sunt aprobate de către Consiliile Facultăţilor şi validate de
către Senatul Universităţii.
Articolul 14
Rectorul numeşte un secretar al comisiei de admitere pe universitate şi validează secretarii
desemnaţi de către Consiliile Facultăţilor, din rândul personalului didactic titular. O persoană
nu poate îndeplini funcţia 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
activităţii personalului didactic şi secretariatelor antrenate în desfăşurarea concursului,
precum şi afişarea rezultatelor, pentru toate sesiunile de concurs aprobate.
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Articolul 16
Comisia de admitere are întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a
concursului, pentru respectarea legalităţii 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 funcţie de caracterul probelor respective, listele cadrelor
didactice, care vor participa la examinarea candidaţilor. Pentru prima etapă, listele se stabilesc
cu cel mult 24 ore înaintea începerii probei. Pentru etapa a II-a, listele se stabilesc după
încheierea probelor din prima etapă şi afişarea rezultatelor.
Articolul 18
Repartizarea sarcinilor către cadrele didactice şi personalul complementar, pe acţiuni concrete, intră în
atribuţiile preşedinţilor Comisiilor de admitere la nivel de Universitate şi Facultăţi.

Articolul 19
(1) Preşedinţii şi secretarii comisiilor de admitere vor asigura instruirea personalului antrenat
în desfăşurarea concursului de admitere, care va fi convocat, în acest scop, în preziua
concursului sau etapei respective, subliniind, pentru fiecare, obligaţia de a respecta cu stricteţe
toate normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului, de a asigura, prin atribuţiile
personale, securitatea concursului.
(2) Personalul implicat în desfăşurarea concursului de admitere, care se abate de la
respectarea acestor norme sau care, prin activitatea sa, afectează buna organizare şi
desfăşurare a concursului, este susceptibil sancţionării disciplinare, conform legislaţiei în
vigoare. În cazul în care se confirmă astfel de abateri, Rectorul dispune încetarea imediată a
atribuţiilor în legătură cu concursul de admitere, a persoanelor în cauză şi înlocuirea lor.

CAPITOLUL III
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Articolul 20
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi
documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul Facultăţilor şi pe pagina web
proprie.
Articolul 21
(1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile
corespunzătoare anului universitar 2013-2014 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea
imediat următoare examenului de bacalaureat/licenţă/disertaţie în anul 2014, în locul diplomei
de bacalaureat/licenţă/master, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se
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menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma.
(2) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să
depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma de
bacalaureat/licenţă/disertaţie sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunea 2013-2014, în original, la secretariatul facultăţii/departamentului.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei, în original, din
vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere,
duce la pierderea locului finanţat de la buget.
(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 3.313/2012.
Articolul 22
Facultăţile au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la
depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi
sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.
Articolul 23
(1) Facultăţile vor percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de
Senatul Universitar. Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale Universităţii.
(2) Cuantumul taxelor pentru admitere. Taxa de înscriere la concurs este diferenţiată pe
facultăţi, în cuantumul stabilit de Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
prezentat în Anexa nr. 2.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de
înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la
cazare în cămine, scutire care se acordă candidaţilor care până la data de 01 octombrie 2014
nu împlinesc vârsta de 26 de ani.
(4) Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă:
a) Orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un părinte
- 50%.
b) Candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%.
c) Candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100% (numai pentru ciclul
I, studii universitare de licenţă, şi primul dosar depus la Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău);
d) Candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%.
e) Candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%.
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Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere
în învăţământul superior, o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare.
Menţionăm că reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a şi e, se acordă
candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2014 nu împlinesc vârsta de 26 de ani, numai
pentru primul dosar de concurs depus la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Reducerea de taxă pentru situaţia punctului b se acordă candidaţilor care, până la data de 1
octombrie 2014, nu împlinesc vârsta de 26 de ani şi numai pentru dosarul conţinând diploma
de bacalaureat în original depus la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (numai pentru
primul domeniu din ţară la care se înscrie la concursul de admitere). Nu se acordă scutiri
pentru a II-a facultate. Indiferent de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.
Articolul 24
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care vor
menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Candidaţii
trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de studii
care au îndeplinit numărul minim de înmatriculaţi.
Articolul 25
La cererea de înscriere la studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:
1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de Anexa cu
mediile obţinute pe parcursul anilor de studii, în original şi copie legalizată.
Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să plece din
universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studii legalizate. Aceste copii rămân
la dosarul studentului, până la expirarea termenului de păstrare în arhivă.
2. Absolvenţii de liceu din promoţia 2014, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot
prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de
bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: că au absolvit liceul, media generală cu
care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost
eliberată diploma de bacalaureat.
3. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
4. adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de
medicul de întreprindere sau de medicul de familie. Pentru candidaţii care solicită
înscrierea la examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii, domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, adeverinţa
medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „APT/INAPT pentru efort fizic” şi
„nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. Tot în cazul Facultăţii de Ştiinţe ale
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, candidaţii au obligaţia să prezinte şi rezultatele
examenului medical, specificate pe Adeverinţa medicală tip şi parafate de către
medicul în evidenţa căruia se află candidatul sau pe buletine separate, după cum
urmează: examenul oftalmologic, efectuat de medicul specialist oftalmolog, la care
acuitatea vizuală minimă pentru ambii ochi să fie 1/3 fără corecţie, iar cu corecţie 1;
miopie sub 6 dioptrii, examen pleuropulmonar (Microradiofotografie - MRF), analiza
de laborator a sângelui – venerologie (VDRL, sifilis).
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5. 3 (trei) fotografii (5 fotografii pentru Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii) color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să fie pe
hârtie fotografică normală.
6. adeverinţa de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentă cu aceasta – în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma
un al doilea domeniu. Adeverinţa de student trebuie să menţioneze că diploma de
bacalaureat în original se află la facultate şi care este statutul financiar al studentului la
acea facultate.
7. actele doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;
adeverinţă de la casa de copii; copia legalizată a certificatului de deces al părintelui
erou - martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document
doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria
revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părinţii lucrează în
învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la
concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a
beneficia de scutirea respectivă.
8. fotocopie după distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea 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
facultăţilor.
9. fotocopie după cartea de identitate/ buletinul de identitate – pagina cu codul
numeric personal (cetăţenii Republicii Moldova vor depune copia integrală a
buletinului de identitate moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe
locurile finanţate de la buget, o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai
urmat studii universitare la învăţământul cu frecvenţă, în România, finanţate de la
buget, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2014).
10. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii.
11. un dosar plic.
Articolul 26
La cererea de înscriere la studii universitare de master, se anexează următoarele acte:
1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original şi copie legalizată. Pentru
absolvenţii din promoţiile 2013 şi 2014 este valabilă şi originalul Adeverinţei tip, din
care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la
eliberarea actului de studii.
2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de Anexa cu
mediile obţinute pe parcursul anilor de studii, în original şi copie legalizată.
Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să plece din
universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studii legalizate. Aceste copii rămân
la dosarul studentului, până la expirarea termenului de păstrare în arhivă.
3. certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
4. adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de
medicul de familie. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la examenul de admitere
la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală tip
trebuie să menţioneze, obligatoriu: „APT/INAPT pentru efort fizic” şi „nu este în
evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”.
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5. copie xerox a cărţii de identitate românească/ buletinul de identitate românesc –
pagina cu codul numeric personal (cetăţenii Republicii Moldova vor depune copia
integrală a buletinului de identitate moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să
concureze pe locurile subvenţionate, o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au
mai urmat studii universitare de masterat în România, finanţate de la bugetul de stat,
cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2014).
6. 5 (cinci) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie
să fie pe hârtie fotografică normală.
7. adeverinţă din care să rezulte că părinţii lucrează în învăţământ.
8. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii.
9. un dosar plic.
Articolul 27
La cererea de înscriere pentru studii universitare de doctorat, se anexează următoarele acte:
1. diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original şi copie legalizată (tradusă
în limba română, dacă este cazul) sau diploma echivalentă cu aceasta. Candidaţilor
declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să plece din universitate, nu li
se eliberează copiile actelor de studii legalizate. Aceste copii rămân la dosarul
studentului, până la expirarea termenului de păstrare în arhivă.
2. diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta şi copie legalizată
sau originalul Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi
media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii.
3. certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
4. copie legalizată (tradusă în limba română, dacă este cazul) după diploma de
studii aprofundate sau de masterat (dacă este cazul);
5. curriculum vitae;
6. lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
7. adeverinţă din care să rezulte că părinţii lucrează în învăţământ (dacă este cazul);
8. fotocopie după cartea de identitate/ buletinul de identitate – pagina cu codul
numeric personal (cetăţenii Republicii Moldova vor depune copia integrală a
buletinului de identitate moldovenesc, a paşaportului şi, dacă doresc să concureze pe
locurile cu finanţare de la buget, o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai
urmat studii universitare la zi, în România, finanţate de la buget, cu excepţia
absolvenţilor promoţiei 2014).
9. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii.
10. un dosar plic.
Articolul 28
Notificare privind admiterea candidaţilor rromi (potrivit Adresei MECTS nr. 45895/14
iunie 2012).
a. Dosarul de concurs al candidaţilor rromi trebuie să cuprindă, pe lângă actele solicitate de
facultate, o recomandare, eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, indiferent
de domeniul acesteia de activitate, în care se menţionează că respectivul candidat face
parte din etnia rromă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză şi
b. O cerere de intenţie pentru ocuparea unui loc finanţat de la buget. Cererea de intenţie se
depune la Registratura Universităţii, se vizează de către secretarul-şef şi completează
dosarul de admitere care se va depune la facultatea la care candidatul solicită admiterea. În
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cerere candidatul menţionează opţiunea de înscriere (chiar dacă domeniul solicitat nu are
repartizat loc de la buget , pentru o eventuală redistribuire).
c. Locurile finanţate de la buget repartizate candidaţilor 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, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de
admitere cu numele din certificatele de naştere. În scopul evitării unor neînţelegeri, atunci
când se efectuează operaţii de legitimare pe baza actului de identitate (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, iniţiala 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 facultăţi
diferite şi/sau la domenii diferite din cadrul aceleaşi facultăţi, la domenii care nu sunt prinse
în acelaşi pachet de opţiuni. În acest caz, în locul diplomei de bacalaureat va prezenta o copie
legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate,
autentificată după original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea. În situaţia
în care nu se eliberează legitimaţie de concurs la primul domeniu se va prezenta o adeverinţă
de înscriere la concurs. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de concurs în parte.
Reducerile de taxă se acordă în condiţiile Art. 23.

CAPITOLUL IV
REZULTATELE ADMITERII
Articolul 31
(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a
notelor obţinute 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, licenţă sau disertaţie, după caz, dar nu pot fi luate
în calcul mediile sau notele din anii de studii.
(4) Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare numai la Facultăţile Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
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(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanţate de la buget, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare
domeniu.
(6) Metodologiile proprii de admitere ale facultăţilor trebuie să prevadă criterii de departajare
a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la examenul de admitere, astfel încât
să nu se depăşească numărul locurilor oferite la admitere.
(7) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat, Facultăţile vor colecta datele
cuprinse în anexa nr. 2 a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
nr. 3.313/2012.
(8) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizie a rectorului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. După aprobarea
înmatriculării, studenţii 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 contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Facultăţilor, conform
metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestaţii pentru probele orale sau de
aptitudini sportive. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Articolul 33
Candidaţii care au obţinut medie peste 5,00 şi nu sunt admişi pe locurile finanţate de la buget,
pot opta pentru studii în regim cu taxă.
Articolul 34
(1) Echipele de înscriere a candidaţilor primesc dosarele întocmite de către candidaţi,
efectuează înscrierea şi, după caz, pentru cei care susţin probe practice, eliberează
legitimaţiile de concurs numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că sunt
întrunite următoarele condiţii cumulative:
-

candidaţii au dreptul de înscriere, conform actelor depuse, la domeniile la care doresc să
concureze;
- cererile tip de înscriere sunt completate corect;
- candidaţii vor preciza, în ordine preferenţială, după caz, domeniile şi formele de
învăţământ la care doresc să concureze;
(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la Alin. 1), dosarele sunt restituite
candidaţilor. Dosarele care conţin acte sau însemnări interpretabile, în raport cu domeniile
pentru care candidatul optează, sunt prezentate imediat unui membru al comisiei de admitere
pe facultate sau, după caz, pe universitate, care decide pe loc asupra înscrierii şi semnează. În
acest scop, pe toată perioada desfăşurării înscrierii, la secretariatele facultăţilor se va asigura
prezenţa permanentă a unui membru al comisiei de admitere pe facultate şi universitate;
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(3) Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă,
sub semnătură, legalitatea înscrierii. În cazul constatării unor nereguli, candidaţii respectivi
sunt convocaţi de urgenţă la sediul comisiei de admitere pentru clarificarea situaţiei şi
adoptarea unei hotărâri definitive;
(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultăţile vor colecta datele cuprinse în Anexa
nr. 1 din OM nr. 3.313/2012.
Articolul 35
(1) După încheierea perioadei de înscriere, comisia de admitere la nivel de facultate
întocmeşte listele nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, le prezintă
preşedintelui Comisiei centrale de admitere pentru aprobare, după care le afişează la loc
vizibil, cu cel puţin 24 ore înaintea începerii primei probe. Aceste liste vor preciza:
facultatea, domeniul, forma de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, în ordinea
preferinţelor, unde este cazul;
denumirea probei de concurs, zilele şi orele de desfăşurare, repartizarea pe serii şi săli (loc de
desfăşurare).
(2) Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor din aceste tabele se verifică
imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu trei ore
înainte de începerea primei probe şi cu aprobarea celor în drept.
Articolul 36
Pentru perioada organizării şi desfăşurării efective a concursului de admitere, începând cu
înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea şi afişarea contestaţiilor, comisia de
admitere pe facultate îşi stabileşte un sediu, dotat corespunzător.
Articolul 37
Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii la olimpiadele şcolare
internaţionale recunoscute de către MEN. (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale), la
concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, au dreptul de a se
înscrie în învăţământul universitar de licenţă fără susţinerea concursului de admitere, pe
locuri finanţate de la buget, la cursurile a două programe de studii, compatibile cu
performanţele obţinute. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea
legislaţiei în vigoare. Listele cu aceşti candidaţi sunt transmise de către MEN.
Articolul 38
(1) Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut după anul absolvirii
studiilor liceale (după anul absolvirii ultimului an de liceu) distincţii la concursuri artistice sau
sportive, de nivel naţional sau pe grupe de ţări, continental, mondial sau olimpic, pot fi admişi
la domeniile (programele de studii) compatibile cu distincţiile obţinute, fără susţinerea
probelor de concurs, numai pentru locurile cu taxă.
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(2) Obţinerea unui loc finanţat de la buget în domeniile compatibile distincţiilor, cât şi
admiterea la orice alt domeniu (pe ambele categorii de locuri), este posibilă numai cu
susţinerea admiterii, în condiţiile celorlalţi candidaţi.
Articolul 39
Candidaţii care nu susţin admiterea, nu plătesc taxa de admitere pentru domeniul la care sunt
admişi fără susţinerea admiterii.
Articolul 40
Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diploma de absolvire, precum şi studenţii de la un alt
domeniu, cu finanţare de la buget, pot urma un alt domeniu de studiu/program de studii în
învăţământul de licenţă numai prin concurs de admitere şi numai în regim cu taxă.
Articolul 41
Candidaţii admişi în învăţământul de licenţă, care sunt studenţi în instituţiile de învăţământ
superior de stat, particulare acreditate sau autorizate, pot beneficia, la cerere, de sistemul de
credite transferabile, pentru recunoaşterea perioadelor de studii efectuate. Condiţiile concrete
de recunoaştere sunt detaliate în regulamentul activităţii didactice.
Articolul 42
Studenţii cu taxă care se înscriu la concursul de admitere pentru ocuparea unui loc finanţat de
la buget la acelaşi domeniu, pot beneficia de recunoaşterea studiilor absolvite şi vor fi înscrişi
ca studenţi numai în anul I de studiu.
Studenţii, 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.
Articolul 43
(1) Absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată, cu diplomă, pot continua studiile
în învăţământul universitar cu frecvență (IF), în cadrul domeniului (profilului) studiat iniţial
sau apropiat, prin concurs de admitere, în aceleaşi condiţii cu candidaţii pentru anul I de
studiu, în limita locurilor disponibile.
(2) Numărul de locuri disponibile pentru continuarea studiilor va fi stabilit de către Senatul
universităţii, în funcţie de capacitatea de şcolarizare.
(3) Candidaţii admişi vor fi înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2014-2015, în anul de
studiu corespunzător examenelor recunoscute şi a numărului de diferenţe stabilit, numai în
regim cu taxă, în condiţiile Regulamentului activităţii didactice.
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CAPITOLUL V
STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

Articolul 44
La Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii candidaţii care au fost declaraţi
respinşi la vizita medicală, nu pot susţine probele din concursul de admitere.
La Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii candidaţii care au fost declaraţi
respinşi la proba I - Testarea capacităţilor sportive, nu pot susţine proba a II-a din concursul
de admitere.
La programele de studii, la care se completează eseul motivațional, rezultatul se comunică pe
loc candidaților. Candidații declarați respinși la eseul motivațional nu pot continua 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, candidaţii vor găsi pe site-ul universităţii şi
afişat la sediul fiecărei facultăţi, modul de calcul al mediei.
(2) Probele la care candidatul a absentat se notează cu ABSENT. Candidatul este declarat
„RESPINS” şi nu mai poate susţine probele următoare.
(3) Nota minimă care se poate acorda candidatului care participă la o probă de concurs este
1.00 (unu);
(4) Media minimă generală de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică
decât 5 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu această notă.
(5) Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia la care aceştia au candidat, în conformitate
cu procedurile proprii de admitere.
(6) Opţiunea făcută de candidat este prioritară faţă de medie, pentru un domeniu, în cazul
admiterii pe mai multe domenii sau pentru un program de studii, în cazul admiterii pe un
domeniu cu mai multe programe de studii.
(7) Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în
limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, conform criteriilor din Anexa 1.
(8) În cazul existenţei mai multor candidaţi care au o medie egală cu cea a ultimului loc
repartizat iniţial, departajarea se face după criteriile din Anexa 1.
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Articolul 46
(1) Candidaţii care îşi retrag dosarul/dosarele de concurs după încheierea înscrierilor, dar
înainte de afişarea rezultatelor sunt consideraţi respinşi, chiar şi după susţinerea probelor.
Taxa de examen nu se returnează, chiar dacă nu s-au prezentat la nici o probă.
(2) În urma concursului de admitere se vor întocmi 4 tipuri de liste:




Lista candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget;
Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă;
Lista de aşteptare a candidaţilor fără loc, care va cuprinde candidaţii care au obţinut
media minimă de admitere şi pot opta la eliberarea unor locuri din listele anterioare;
 Lista candidaţilor respinşi.
(3) Dacă un candidat renunţă la calitatea de „admis”, dobândită prin concurs, locul rămas liber
se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor după cum urmează:
a. de către următorul candidat rămas în concurs (inclusiv din lista de aşteptare) şi care
îndeplineşte condiţiile acelui loc, aplicând criteriile de departajare din Anexa 1;
b. prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie.
c. se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul celei de-a doua sesiuni (pentru
locuri rămase din prima sesiune).
d. în urma celei de-a doua sesiuni de admitere locurile rămase libere prin renunţarea la
calitatea de admis se ocupă în ordinea sesiunilor de admitere şi în ordinea mediilor
(inclusiv din lista de aşteptare). Perioada maximă de redistribuire este perioada de
înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul anului universitar).
Articolul 47
Locurile finanţate de la buget, destinate cetăţenilor Republicii Moldova rămase neocupate în
sesiunea de vară, vor fi scoase la concurs, pentru aceeaşi categorie de candidaţi, în sesiunea de
toamnă. Dacă şi după sesiunea din toamnă rămân locuri neocupate, acestea se raportează la
MEN şi rămân neocupate.
Articolul 48
(1) Locurile finanţate de la buget destinate cetăţenilor 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 candidaţilor rromi admişi în regim cu taxă şi care au
solicitat ocuparea unui loc cu finanţare de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor, în
ordinea sesiunilor de admitere, pe facultăți și Universitate. Dacă şi după această redistribuire,
rămân locuri neocupate, acestea vor fi comunicate MEN, în scopul redistribuirii lor altor
instituţii de învăţământ superior, care vor organiza sesiuni noi de admitere, locurile fiind, de
asemenea, destinate candidaţilor rromi.
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(2) În situaţia unui număr mai mare de candidaţi rromi decât numărul de locuri alocate de la
buget, eventualele redistribuiri ale candidaţilor de etnie rromă se vor efectua în aceleaşi
condiţii valabile pentru toţi candidaţii români.
Articolul 49
Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de concurs şi rezultatele finale ale concursului de
admitere au, până la afişarea lor, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie, caracter
secret, fiind interzisă cunoaşterea lor, înainte de afişare, de 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 obţinute la probele de concurs, media
generală şi domeniul la care a fost repartizat (pentru candidaţii declaraţi admişi), în funcţie de
opţiuni.
Articolul 51
(1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de
admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studii, conform reglementărilor prevăzute în
regulamentele facultăţilor. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de
la buget au obligaţia să depună, până la data stabilită prin metodologia de admitere, diploma
de bacalaureat /adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunea 2013-2014, în original, la secretariatul facultăţii.
(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
finanţat de la buget.
(3) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2014-2015, în
baza rezultatelor concursului de admitere, a diplomei de bacalaureat în original, a fişei de
înscriere la studii şi în baza contractului de studii, prin decizia rectorului universităţii.
Înmatricularea se face după terminarea perioadei de înscriere ca student (primele două
săptămâni de la începutul anului universitar).
4) Locurile rămase libere în prima sesiune vor fi scoase la concurs în a doua şi a treia sesiune.
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CAPITOLUL VI
DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR
Articolul 52
La probele orale şi practice nu se admit contestaţii.
Articolul 53
(1) Contestaţiile se depun la sediul facultăţii organizatoare. Comisia de admitere pe facultate
soluţionează contestaţiile şi supune aprobării comisiei centrale de admitere modul de
soluţionare.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale sau de aptitudini sportive.
(2) Perioada de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de
depunere a acestora. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare.
(3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele concursului
de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate.
Articolul 54
După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe
listele candidaţilor declaraţi admişi nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.
Articolul 55
Dosarele candidaţilor respinşi şi ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie la cerere, pe
baza actelor de identitate şi semnătură, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate, numai
titularilor sau împuterniciţilor acestora. Împuternicirea notarială se păstrează cu caracter
permanent. Facultăţile au obligaţia să restituie în cel mult 48 ore de la depunerea cererii şi
necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care
renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale. Eliberarea dosarelor se
va face conform procedurii fiecărei facultăți. Dovada ridicării dosarelor de concurs (sau a
actelor de studii și de stare civilă depuse în original) se arhivează conform procedurilor
Universității.
OBSERVAŢII
Prezenta metodologie va fi făcută public, după aprobare, pe site-ul universităţii, în formele
specifice comunicării prin world wide web.
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Anexa nr. 1 A
la Metodologia de
admitere pentru anul 2014

Criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
- studii de licenţă Repartiţia locurilor acordate prin adresa 6287/07.05.2014 (MEN 130/GP/06.05.2014)

I. Facultatea de Inginerie
a. Domeniile de admitere:
Învăţământ universitar de licenţă – 4 ani – Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Domeniul de
licență1)

Programul Acreditare/ Forma
Autorizare
de
de studii
universitare provizorie învăță(A/AP)1)
mânt1)
de licență 1)

Capacitatea
de
școlarizare
(numărul
maxim de
studenți care
pot fi
școlarizați)1)

Cifra de școlarizare
pentru studii
Cifre de
finanțate de la
școlarizare
bugetul de stat
pentru
studii cu
taxă
2) 3) 4) 5) 6) 7)

Cifra totală de
școlarizare

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11

12

13=6+7+8+10+12

Inginerie
chimică

Inginerie
biochimică

A

IF

60

17

0 2 2 2

2

39

60

Inginerie
chimică

Controlul şi
securitatea
produselor
alimentare

AP

IF

50

19

1 0 0 0

0

30

50

Inginerie
energetică

Energetică
industrială

A

IF

50

22

0 0 0 6

6

22

50

Ingineria
produselor
alimentare

Ingineria
produselor
alimentare

A

IF

60

25

0 2 2 9

6

24

60

29

Calculatoare
și tehnologia
informației

Tehnologia
informaţiei

A

IF

50

21

0 2 2 9

9

18

50

Inginerie
mecanică

Echipamente
pentru procese
industriale

A

IF

60

31

0 0 0 3

3

26

60

Inginerie
industrială

Tehnologia
construcţiilor
de maşini

A

IF

80

15

0 0 0 3

3

62

80

Inginerie
industrială

Design
industrial

A

IF

30

15

0 0 0 0

0

15

30

Inginerie
industrială

Ingineria şi
managementul
calităţii

A

IF

75

15

0 0 0 0

0

60

75

Mecatronică
și robotică

Mecatronică

A

IF

60

24

0 0 0 5

5

31

60

Ingineria
mediului

Ingineria şi
protecţia
mediului în
industrie

A

IF

75

24

0 1 1 5

5

45

75

Ingineria
mediului

Ingineria
dezvoltării
rurale durabile

AP

IF

100

29

0 0 0 0

0

71

100

Inginerie și
management

Inginerie
economică în
domeniul
mecanic

A

IF

70

26

0 0 0 5

5

39

70

TOTAL

13

820

283 1 7 7 47 44

482

820

A – acreditată, AP – autorizată provizoriu;
1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației
naționale privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în
vederea admiterii la studii în anul universitar 2014-2015 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
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4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la
ordin.
7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3
la ordin.
Admiterea se face pe domenii de studii.
* – La domeniile de licenţă cu mai multe programe de studii, opţiunea pentru un
program de studii se va face la sfârşitul anului II. Programul de studii se organizează dacă
sunt îndeplinite condiţiile financiare, de calitate şi cu aprobarea Consiliul Facultăţii de
Inginerie în conformitate cu Planul Strategic şi Operaţional. Departajarea studenţilor pe
programe de studii se va face în ordinea opţiunilor exprimate şi a punctajului obţinut la
sfârşitul anului de studiu I (punctajul este suma din numărul de credite x nota pentru
disciplinele promovate). Studenţii care nu au optat pentru o anumită specializare vor fi
repartizaţi din oficiu la programele de studii la care nu s-au ocupat locurile.
b. Condiţii de admitere:
Admiterea se face pe bază de concurs de admitere.
Probă de concurs: completarea eseului motivațional, notat cu Admis/ Respins.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:


100 % Media de la bacalaureat;

Criterii de departajare la medii egale:
1. Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat;
2. Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba şi
literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă de la bacalaureat.
Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educaţiei Naționale, pentru cetăţenii din
Republica Moldova, vor fi ocupate în funcţie de media de admitere şi opţiunile acestora.
Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru
unul sau mai multe domenii în ordinea preferinţelor. Admiterea se face în ordinea: opţiune şi
medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni în
funcţie de locurile rămase libere la domeniile respective. Exemplu: Candidatul respins la
domeniul A prima opţiune, nu poate ocupa un loc la domeniul B, a doua opţiune, înaintea
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altui candidat care a optat pentru domeniul B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are
o medie mai mică.
Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un domeniu de licenţă, în urma primei sesiuni de admitere, nu se ocupă
minimum 20 de locuri, acel domeniu nu va funcţiona în anul universitar 2014-2015, candidaţii
admişi sub această cifră şi locurile rămase libere vor fi transferate la un alt domeniu de
licenţă, la propunerea departamentului care coordonează domeniul respectiv şi cu aprobarea
Consiliului Facultăţii de Inginerie şi a Consiliului de administraţie.
Dacă la un program de studii, în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă
minimum 25 de locuri, din care 20 bugetate, acel program de studii nu va funcţiona în anul
universitar 2014-2015, candidaţii admişi sub această cifră şi locurile rămase libere vor fi
transferate la un alt program de studii de licenţă, la propunerea departamentului care
coordonează programul respectiv şi cu aprobarea Consiliului Facultăţii de Inginerie şi a
Consiliului de administraţie.
Locurile bugetate rămase libere în urma celor trei sesiuni de admitere, la programele
de studii de licenţă care nu vor funcţiona în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la
celelalte programe de studii de licenţă, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de
candidaţii admişi pe locurile cu taxă în prima sesiune de admitere, după care cu cei din a doua
sesiune de admitere și a treia sesiune de admitere (dacă rămân locuri bugetate neocupate după
prima sesiune de admitere).
II. Facultatea de Litere
a. Domeniile de admitere:
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Programul
de studii
universitare
de licență 1)

Acreditare/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)

Forma
de
învățământ1)

Capacitatea
de
școlarizare
(numărul
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați)1)

1

2

3

4

Științe ale
comunicării

Comunicare
şi relaţii
publice

A

Limbă și
literatură

Limba şi
literatura
română Limba şi

A

Domeniul
de licență1)

Cifra de școlarizare
pentru studii finanțate de
la bugetul de stat

Cifre de
școlarizare
pentru studii
cu taxă

Cifra totală de
școlarizare

2)

3)

4)

5)

6)

7)

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6+7+8+10+12

IF

75

15

3

3

3

7

4

47

75

IF

50

16

1

1

1

4

4

28

50

32

literatura
engleză

Limbă și
literatură

Limba şi
literatura
engleză Limba şi
literatura
franceză

A

IF

30

16

0

0

0

2

2

12

30

Limbă și
literatură

Limba şi
literatura
franceză Limba şi
literatura
română

A

IF

75

16

0

0

0

5

4

54

75

Limbi
moderne
aplicate

Traducere şi
interpretare
(engleză,
franceză)

AP

IF

40

10

0

0

0

0

0

30

40

TOTAL

5

270

73

4

4

4

18

14

171

270

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației
naționale privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în
vederea admiterii la studii în anul universitar 2014-20145(ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la
ordin.
7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3
la ordin.
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b. Condiţii de admitere:
Admiterea se face pe bază de concurs.
Probă de concurs: Test de competenţă lingvistică (scris), eliminatoriu, notat cu
admis/respins pentru programele în limbi străine.
Probă de concurs: completarea eseului motivațional, notat cu Admis/ Respins, pentru
programul de studii Comunicare și relații publice.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
 100 % Media de la bacalaureat;
c. Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul de
bacalaureat, astfel:
1. Nota de la prima probă scrisă ;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.
Un candidat va depune un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru unul sau
mai multe domenii sau programe de studii în ordinea preferinţelor, urmând a se decide pentru
un singur program, în funcţie de media obţinută. Prima opțiune este inclusă în taxa de
admitere.
d.

Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 30 de locuri la
programul Comunicare şi relaţii publice, minimum 20 de locuri la programele Limba şi
literatura română - Limba şi Literatura engleză, Limba şi Literatura franceză - Limba şi
literatura română, Limba şi Literatura engleză - Limba şi Literatura franceză, minimum 15
locuri la programul Traducere şi interpretare (engleză/franceză), programele respective nu
vor funcționa în anul universitar 2014-2015. Candidații admiși sub aceste cifre și locurile
rămase libere vor fi transferate la un alt domeniu de licență, la propunerea departamentului
care coordonează domeniul respectiv, cu aprobarea Consiliului Facultății de Litere și a
Consiliului de administrație. Locurile bugetare rămase libere de la programele de studii care
nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte programe și se
vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au
rămas în concurs la data redistribuirii.
III. Facultatea de Ştiinţe
a. Domeniile de admitere:
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu frecvenţă

Domeniul
de licență1)

Programul
de studii
universitare
de licență 1)

Acreditare/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)

Forma
de
învățământ1)

Capacitatea
de
școlarizare
(numărul
maxim de

Cifra de școlarizare
pentru studii finanțate de
la bugetul de stat
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra totală de
școlarizare

34

studenți
care pot fi
școlarizați)1
)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6+7+8+10+12

Matematică

Matematică

A

IF

40

14

0

0

0

2

2

24

40

Informatică
Informatică

Informatică
Informatică
Ecologie şi
protecţia
mediului
Biologie
Pedagogia
învăţământu
lui primar şi
preşcolar
6

A
A

IF
IFR

80
75

15
0

0
0

1
0

1
0

6
0

6
0

58
75

80
75

A

IF

50

12

0

0

0

0

0

38

50

A

IF

50

21

1

1

1

5

5

22

50

A

IF

75

10

1

1

1

5

2

58

75

370

72

2

3

3

18

15

275

370

Știința
mediului
Biologie
Științe ale
educației
TOTAL

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației
naționale privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în
vederea admiterii la studii în anul universitar 2014-2015 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la
ordin.
7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3
la ordin.
Admiterea este comună la următoarele domeniile:
1) Matematică şi Informatică,
2) Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului
Candidaţii pot să opteze pentru un domeniu sau pentru ambele domenii din aceeaşi
categorie, indicând ordinea acestora. Repartizarea candidaţilor pe domenii se face în funcţie
de opţiuni, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
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b. Condiţii de admitere:
Admiterea se face pe bază de concurs.
Probă de concurs: completarea eseului motivațional, notat cu Admis/ Respins.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
 100 % Media de la bacalaureat;
3) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Etapa I: Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive și a
aptitudinilor vocaționale, notată cu Admis/Respins.
Etapa a II-a: Media de admitere se calculează astfel:
1. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%;
2. Nota bacalaureat de la disciplina Limba și literatura romană (scris) - 50%.
Pentru proba eliminatorie de aptitudini vocaționale (desen, muzica, dicție) nu este necesară
consultarea nici unei bibliografii.
c. Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul de
bacalaureat, astfel:
1. Nota de la prima probă scrisă ;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.
Pentru domeniile Matematică şi Informatică
1. Nota de la prima probă scrisă;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.
Pentru Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
1. Nota de la prima probă scrisă;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.
Pentru domeniile Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului
1. Nota de la prima probă scrisă;
2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă.
Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 de locuri la
programele Matematică, Ecologie și protecția mediului, Informatică (IFR), minimum 25
de locuri la programele Biologie, Informatică (IF), minimum 50 de locuri la programul
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, programele respective nu vor funcționa în
anul universitar 2014-2015. Candidații admiși sub aceste cifre și locurile rămase libere vor
fi transferate la un alt domeniu de licență, la propunerea departamentului care
coordonează domeniul respectiv, cu aprobarea Consiliului Facultății de Științe și a
Consiliului de administrație. Locurile bugetare rămase libere de la programele de studii
care nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte
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programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși
inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii.
IV. Facultatea de Ştiinţe economice
a. Domeniile de admitere:
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani

Programul de
Domeniul de
studii
licență1)
universitare de
licență 1)

1
Administrar
ea afacerilor
Contabilitate

Contabilitate
Marketing
Marketing
TOTAL

2
Administrarea
afacerilor
Contabilitate şi
informatică de
gestiune
Contabilitate şi
informatică de
gestiune
Marketing
Marketing
5

Acreditare/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)

3

Capacitatea
Cifra de școlarizare
de
pentru studii finanțate
Forma școlarizare
de la bugetul de stat
de
(numărul
învăță- maxim de
mânt1) studenți 2) 3) 4) 5)
6)
7)
care pot fi
școlarizați)1)
4
5
6 7 8 9
10 11

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra totală de
școlarizare

12

13=6+7+8+10+12

AP

IF

75

11

1

0

0

0

0

63

75

A

IF

200

16

2

1

1

13

7

168

200

A

IFR

100

0

0

0

0

0

0

100

100

A
A

IF
ID

100
60
535

17
0
44

0
0
3

3
0
4

3
0
4

13
0
26

7
0
14

67
60
458

100
60
535

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației
naționale privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în
vederea admiterii la studii în anul universitar 2014-2015 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la
ordin.
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7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3
la ordin.
b. Condiţii de admitere:
Admiterea se face pe bază de concurs.
Probă de concurs: completarea eseului motivațional, notat cu Admis/ Respins.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
 100 % Media de la bacalaureat;
c. Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul de
bacalaureat, astfel:
1. Nota obţinută la disciplina economie E(d);
2. Nota obţinută la disciplina matematică E(c);
3. Nota obţinută la disciplina limba şi literatura română E(a).
d. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 de locuri la un
program de studii, programul respectiv nu va funcţiona în anul universitar 2014-2015.
Candidaţii admişi sub aceste cifre şi locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program
de studii/domeniu de licenţă, la propunerea departamentului care coordonează domeniul
respectiv, cu aprobarea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a Consiliului de
administraţie. Locurile bugetate rămase libere de la programele de studii care nu vor
funcţiona în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte programe de studii din
cadrul facultăţii și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidaţii admişi
iniţial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii.
V. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
a) Condiţii de admitere
 Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, se ia în calcul pentru stabilirea
rezultatului final media la Proba de aptitudini psihomotrice şi media la examenul de
bacalaureat.
 Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie, se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului
final nota obţinută la testul grilă (Biologie cls. a XI-a) şi media la examenul de
bacalaureat.
 Pentru domeniul de licenţă Psihologie se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului final
nota obţinută în urma susţinerii Interviului motivaţional-aptitudinal şi media la examenul
de bacalaureat.
Media generală de admitere (cu trei zecimale) se calculează conform Tabelului de mai jos:
Nr.
crt.

1.

Domeniul fundamental
Domeniul de licenţă
de ştiinţă, artă, cultură

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi
sport

Program de studii

Disciplina

Educaţie fizică şi sportivă IF (A)

1. Media la proba de
aptitudini psihomotrice

Pondere
(%)
80%

Educaţie fizică şi sportivă IFR (AP)
Sport şi performanţă motrică

2. Media la examenul de
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- IF (AP)

bacalaureat
20%

Kinetoterapie şi motricitate
specială - IF (A)

2.

3.

Educaţie fizică şi sport

Ştiinţe sociale şi politice

Kinetoterapie

Psihologie

Kinetoterapie şi motricitate
specială - IFR (AP)

Terapie ocupaţională - IF
(AP)

1. Nota obţinută la testul grilă
(Biologie cls. a XI-a)

2. Media la examenul de
bacalaureat

40%

1. Nota obţinută la interviul
motivaţional - aptitudinal

50%

2. Media la examenul de
bacalaureat

50%

A – acreditată; AP – autorizată provizoriu; IFR – învățământ frecvență redusă
Examenul de admitere, pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, constă din
susţinerea probei de aptitudini psihomotrice.
Susţinerea probei de aptitudini psihomotrice este precedată de proba pentru testarea
capacităţilor sportive - traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins).
Vizita medicală este eliminatorie (admis/respins)* şi se efectuează în perioada de
înscriere, imediat după depunerea de către candidat a dosarului de admitere.
Examenul de admitere, pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie, constă din susţinerea
testului grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a)
Susţinerea testului grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a) este precedat de proba pentru
testarea capacităţilor sportive - traseu aplicativ (eliminatorie, admis/respins).
Vizita medicală este eliminatorie (admis/respins)* şi se efectuează în perioada de
înscriere, imediat după depunerea de către candidat a dosarului de admitere.
*Date fiind condiţiile speciale de lucru, care presupun solicitare fizică, intelectuală şi
psihică, sunt admişi în vederea susţinerii probelor de concurs, numai candidaţii cu stare de
sănătate foarte bună, integritate corporală, indici de nutriţie şi de dezvoltare fizică armonioasă
în limite normale, fără deficienţe majore de vorbire şi auz, cu acuitate vizuală mai bună de ± 6
dioptrii la ambii ochi.
b) Criteriile de departajare la medii egale
Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport:
1.
Media la proba de aptitudini psihomotrice
2.
Media la examenul de bacalaureat
Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie:
1.

60%

Nota obţinută la testul grilă
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1.
Media la examenul de bacalaureat
Pentru domeniul de licenţă Psihologie:
1.
2.

Domeniul de
licență1)

1

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

Capacitatea de
Cifra de
școlarizare
școlarizare
Cifre de
Programul de Acreditare/ Forma
(numărul
pentru studii
școlarizare
studii
Autorizare de
maxim de
finanțate de la
pentru
universitare de provizorie învățăstudenți care
bugetul de stat
studii cu
1)
1)
1)
licență
(A/AP) mânt
pot fi
taxă
2) 3) 4) 5) 6) 7)
școlarizați)1)
2
3
4
5
12
6 7 8 9 10 11

Educație fizică
și sport

Educaţie
fizică şi
sportivă

A

IF

95

Educație fizică
și sport

Educaţie
fizică şi
sportivă

A

IFR

60

Educație fizică
și sport

Sport şi
performanţă
motrică

AP

IF

30

Kinetoterapie

Kinetoterapie
şi motricitate
specială

A

IF

77

Kinetoterapie

Kinetoterapie
şi motricitate
specială

A

IFR

Psihologie

Terapie
ocupaţională

AP

IF

TOTAL

6

Cifra totală de
școlarizare

13=6+7+8+10+12

61

95

60

60

12

30

19 2 1 1 12 4

43

77

60

0 0 0 0 0 0

60

60

150

5 0 0 0 0 0

145

150

381

472

472

21 3 1 1 9 9

0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0

63 5 2 2 21 13

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educației
naționale privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în
vederea admiterii la studii în anul universitar 2014-2015 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
40

5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de
bacalaureat obținută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la
ordin.
7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3
la ordin.
d. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 35 de locuri la
programele Educație fizică și sportivă, Kinetoterapie și motricitate specială și Terapie
ocupațională, minimum 30 de locuri la programele Educație fizică și sportivă (IFR) și
Kinetoterapie și motricitate specială (IFR), și minimum 25 de locuri la programul Sport și
performanță motrică programele respective nu vor funcționa în anul universitar 20142015. Candidații admiși sub aceste cifre și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt
domeniu de licență, la propunerea departamentului care coordonează domeniul respectiv,
cu aprobarea Consiliului Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății și a
Consiliului de administrație. Locurile bugetare rămase libere de la programele de studii
care nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte
programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși
inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii.
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Anexa 2 A
la Metodologia de
admitere pentru anul 2014

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

Facultatea
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de Ştiinţe
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii

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

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

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

Facultatea
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Litere
Facultatea de Ştiinţe
Facultatea de Ştiinţe Economice
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii

Taxa de studiu anul I
2.000 lei/an
2.500 lei/an
2.500 lei/an
2.400 lei/an, IF
2.200 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 2014

Criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
- studii universitare de master – toate programele sunt acreditate
Repartiţia locurilor acordate prin adresa 6287/07.05.2014 (MEN 130/GP/06.05.2014)

I. Facultatea de Inginerie
Precizări generale:
1. Durata studiilor la programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
a. Condiţii de admitere:
 Admiterea se face pe bază de concurs de tip test grilă
 Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este formată din:
50% Media de la licenţă;
50% Nota de la testul grilă.
b. Criterii de departajare la medii egale:
1. Media de la licenţă;
2. Media de absolvire.
Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Naționale, pentru cetăţenii etnicii români
din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă vor fi ocupate în funcţie de media de
admitere şi opţiunile acestora.
Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru una sau
mai multe programe de studiu (specializări) de master. Admiterea se face în ordinea: opţiune
şi medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni în
funcţie de locurile rămase libere la domeniile respective. Exemplu: Candidatul respins la
domeniul A prima opţiune, nu poate ocupa un loc la domeniul B, a doua opţiune, înaintea
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altui candidat care a optat pentru domeniul B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are
o medie mai mică.
c. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se
ocupă minim 14 locuri bugetate, acel program de studii nu va funcţiona în anul universitar
2014-2015, candidaţii admişi sub această cifră şi locurile rămase libere vor fi transferate la un
alt program de studii de master, la propunerea departamentului care coordonează programul
respectiv şi cu aprobarea Consiliului Facultăţii de Inginerie şi a Consiliului de administraţie.
De asemenea, dacă în anul II de studii, la domeniul respectiv de master, promovează mai
puţin de 14 studenţi, cifra minimă la admitere pentru funcţionarea programului de studii se
majorează cu diferenţa dintre 14 şi studenţii promovaţi în anul II.
Locurile bugetate rămase libere în urma celor trei sesiuni de admitere, la programele
de studii de master universitar ce nu vor funcţiona în anul universitar 2014-2015, se vor
redistribui la celelalte programe de studii de master, în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute de candidaţii admişi pe locurile cu taxă în prima sesiune de admitere, după care cu
cei din a doua sesiune de admitere (dacă rămân locuri bugetate neocupate după prima sesiune
de admitere).

Domeniul
de master 1)

1
Ingineria
mediului
Ingineria
mediului

Programul de studii
universitare de masterat
1)

2

Forma
de
învățământ1)

Capacitatea de
școlarizare1)
(număr maxim de
studenți care pot
fi școlarizați)

Cifra de
școlarizare
pentru studii
finanțate de
la bugetul de
stat
2)

3)

4)

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare

3

4

5

6

7

8

9=5+6+8

Managementul protecţiei
mediului în industrie

IF

40

29

3

1

8

40

Controlul și monitorizarea
calității mediului

IF

30

17

2

1

11

30

Ingineria
produselor
alimentare

Ştiinţa şi ingineria
produselor alimentare
ecologice

IF

40

19

2

1

19

40

Inginerie
chimică

Chimia moleculelor
bioactive – obținere,
valorificare, controlul și
asigurarea calității/
Chimie de molécules
bioactives – obtention,
valorisation, contrôle et

IF

30

18

2

1

10

30

44

assurance de qualité

Inginerie
energetică

Echipamente şi tehnologii
moderne în energetică

IF

30

16

1

0

13

30

Inginerie
industrială

Strategii în asigurarea
calităţii în industrie

IF

35

14

1

1

20

35

Inginerie
industrială

Managementul fabricației
produselor industriale

IF

30

14

1

0

15

30

Inginerie
mecanică

Managementul şi
optimizarea
echipamentelor de proces

IF

30

15

1

0

14

30

Inginerie şi
management

Managementul sistemelor
industriale de producţie şi
servicii

IF

30

17

2

1

11

30

Mecatronică
şi robotică

Mecatronică avansată

IF

30

14

1

0

15

30

325

173

16

6

136

325

TOTAL

10

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
II. Facultatea de Litere
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă.
a. Condiţii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe în domeniu).
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Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
 Media de la licenţă - 15 %;
 Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu - 85 %.
Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie.
b. Criterii de departajare la medii egale
1. Nota obţinută la test;
2. Media examenului de licenţă.
c. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se
ocupă minim 15 locuri bugetate, acel program de studii nu va funcţiona în anul universitar
2014-2015. Candidaţii admişi sub această cifră şi locurile rămase libere vor fi transferate la un
alt program de studii de master, la propunerea departamentului care coordonează programul
respectiv, cu aprobarea Consiliului Facultăţii de Litere şi a Consiliului de Administraţie. De
asemenea, dacă în anul II de studii, la domeniul respectiv de master, promovează mai puţin de
14 studenţi, cifra minimă la admitere pentru funcţionarea programului de studii se majorează
cu diferenţa dintre 14 şi studenţii promovaţi în anul II.
Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere, la programele
de studii de master universitar care nu vor funcţiona în anul universitar 2014-2015, se vor
redistribui la celelalte programe de studii de master, în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute de candidaţii admişi pe locurile cu taxă în prima sesiune de admitere, după care cu
cei din a doua sesiune de admitere și din cea de-a treia sesiune (dacă rămân locuri bugetate
neocupate după prima sesiune de admitere).

Domeniul de
master 1)

1

Filologie

TOTAL

Programul de studii
universitare de masterat
1)

2

Forma
de
învățământ1)

Capacitatea
de
școlarizare1)
(număr
maxim de
studenți care
pot fi
școlarizați)

Cifra de
școlarizare
pentru studii
finanțate de la
bugetul de stat
2)

3)

4)

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare

3

4

5

6

7

8

9=5+6+8

Cultură și literatură
română

IF

50

14

2

1

34

50

Limba engleză. Practici de
comunicare (în limba
engleză)

IF

50

15

1

0

34

50

Limba franceză. Practici
de comunicare (în limba
franceză)

IF

50

15

1

0

34

50

150

44

4

1

102

150

3
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1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
Un candidat se poate înscrie la mai multe programe de master, urmând să susţină testul la
fiecare dintre acestea. După afişarea rezultatelor, candidatul are dreptul să ocupe un loc
finanţat de la buget numai la un singur program de studii şi poate urma al doilea program de
studii numai pe locurile cu taxă.
Examenul este valabil numai pentru programele de studii la care s-a organizat concursul şi
numai pentru anul universitar 2014-2015.
III. Facultatea de Ştiinţe
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
a. Condiţii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate).
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
 Media de la licenţă - 40 %;
 Nota de la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %.
Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie.
b. Criterii de departajare la medii egale
1. Nota obţinută la test;
2. Media din timpul anilor de studii.
c. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se
ocupă numărul minim de 20 de locuri, acel program nu va funcționa în anul universitar 20142015. Candidații admiși sub această cifră și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt
program de studii de master, la propunerea departamentului care coordonează programul și
aprobarea Consiliului Facultății de Științe și a Consiliului de administrație. De asemenea,
dacă în anul II de studii, la domeniul respectiv de master, promovează mai puțin de 14
studenți, cifra minimă de admitere pentru funcționarea programului de studii se majorează cu
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diferența dintre 14 și numărul de studenți promovați în anul II. Locurile bugetare rămase
libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2014-2015, se vor
redistribui la celelalte programe și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către
candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii.

Domeniul de
master 1)

1

Programul de studii
universitare de
masterat 1)

Forma de
învățământ1)

Capacitate
a de
școlarizare
1)
(număr
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați)

Cifra de
școlarizare
pentru studii
finanțate de la
bugetul de stat
2)

3)

4)

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare

2

3

4

5

6

7

8

9=5+6+8

Biologie

Valorificarea
resurselor biologice şi
protecţia mediului

IF

50

14

2

1

34

50

Informatică

Informatică aplicată
în ştiinţe şi
tehnologie

IF

50

15

1

0

34

50

Matematică

Matematică didactică

IF

30

0

0

0

30

30

130

29

3

1

98

130

TOTAL

3

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
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IV. Facultatea de Ştiinţe Economice
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă
a. Condiţii de înscriere:
Se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă
(ciclul I, 3 ani), absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de
lungă durată (4 sau 5 ani), precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi
recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.
b. Condiţii de admitere:
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate). Participarea la
testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie. În sala de examen nu este permis accesul
cu telefoane mobile sau alte echipamente IT. Se acceptă utilizarea microcalculatoarelor de
birou.
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
 Media de la licenţă - 50 %;
 Nota de la testul grilă de cunoştinţe de specialitate - 50 %.
c.

Criteriile de departajare la medii egale
1. Nota obţinută la testul grilă;
2. Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din
cadrul examenului de licenţă;
3. Media anilor de studii.

d. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 locuri la un
program de studii, programul respectiv nu va funcţiona în anul universitar 2014-2015.
Candidaţii admiși sub această cifră și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program
de studii de master, la propunerea departamentului care coordonează programul și aprobarea
Consiliului Facultăţii de Știinţe Economice și a Consiliului de administraţie.
Locurile bugetate rămase libere, de la programele de studii care nu vor funcţiona în
anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte programe și se vor ocupa, în ordinea
sesiunilor și a mediilor, de către candidaţii admiși iniţial cu taxă, care au rămas în concurs la
data redistribuirii.
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Domeniul de
master 1)

1
Contabilitate

Marketing
TOTAL

Programul de
studii universitare
de masterat 1)

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

Forma de
învățământ1)

Capacitatea de
școlarizare1)
(număr maxim
de studenți
care pot fi
școlarizați)

3

4

Cifra de
școlarizare
pentru studii
finanțate de la
bugetul de
stat
2) 3)
4)
5
6
7

IF

50

15

2

1

33

50

IF

50

15

1

0

34

50

100

30

3

1

67

100

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare

8

9=5+6+8

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
Toate programele de studii de master universitar sunt ACREDITATE (A).
IV. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
a. Condiţii de admitere
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe în domeniu).
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel:
 Media de la licenţă - 40 %;
 Nota de la testul grilă de cunoştinţe în domeniu - 60 %.
Participarea la testul de cunoştinţe în domeniu este obligatorie.
Examenul de admitere pentru studiile universitare de master, domeniul Educaţie fizică
şi sport constă din susţinerea Testului grilă de cunoştinţe în domeniu.
Susţinerea Testului grilă de cunoştinţe în domeniu, este precedată de Proba practică
pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins).
b. Criteriile de departajare la medii egale
1. Nota obţinută la test;
2. Media examenului de licenţă.
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c. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se
ocupă numărul minim de 25 de locuri, acel program nu va funcționa în anul universitar 20142015. Candidații admiși sub această cifră și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt
program de studii de master, la propunerea departamentului care coordonează programul și
aprobarea Consiliului Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătăți și a Consiliului
de administrație. Locurile bugetare rămase libere, de la programele de studii care nu vor
funcționa în anul universitar 2014-2015, se vor redistribui la celelalte programe și se vor
ocupa, în ordinea sesiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au
rămas în concurs la data redistribuirii.

Domeniul
de master 1)

1

Știinţa
sportului şi
educaţiei
fizice

TOTAL

Programul de
studii
universitare de
masterat 1)

Forma
de
învățământ1)

2
Activităţi
motrice
curriculare şi de
timp liber
Kinetoterapia în
educarea şi
reeducarea
funcţională
Performanță
sportivă
3

3

Capacitatea
de
școlarizare1)
(număr
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați)
4

IF

Cifra de
școlarizare pentru
studii finanțate de
la bugetul de stat
2)

3)

4)

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

5

6

7

8

9=5+6+8

50

15

1

0

34

50

IF

50

14

2

1

34

50

IF

50

15

1

0

34

50

150

44

4

1

102

150

Cifra totală de
școlarizare

1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii
universitare, al structurii instituțiilor de învățământ superior, al domeniilor și programelor de
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, al locațiilor geografice
de desfășurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și al numărului maxim de
studenți care pot fi școlarizați, în vigoare pentru anul universitar 2014-2015.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la
ordin.
Toate programele de studii de master universitar sunt ACREDITATE (A).
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Cuantumul taxelor de admitere
la studii universitare de master
Nr.
Crt.

Facultatea

Taxa de admitere

1.

Facultatea de Inginerie

120 lei

2.

Facultatea de Litere

200 lei

3.

Facultatea de Ştiinţe

130 lei

4.

Facultatea de Ştiinţe Economice

130 lei

5.

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii

200 lei

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

Facultatea

Taxa de studiu anul I

1.

Facultatea de Inginerie

2.000 lei/an

2.

Facultatea de Litere

2.600 lei/an

3.

Facultatea de Ştiinţe

2.500 lei/an

4.

Facultatea de Ştiinţe Economice

2.600 lei/an

5.

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii

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 2014

Criteriile de admitere
- studii universitare de doctorat (1) Participarea la probele de admitere este condiţionată de obţinerea în prealabil a
calificativului "ADMIS" la examenul de competenţă lingvistică.
(2) Examenul de competenţă lingvistică se organizează pentru limbile engleză sau
franceză. Examenul va consta în două probe, una scrisă şi una orală.
(3) Concursul de admitere este realizat de către fiecare conducător de doctorat.
(4) Procedura de admitere în domeniul Inginerie Industrială
Colocviul de admitere va cuprinde următoarele trei componente:
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
2. Brabie G., Mohora C., Chiriță B., 2002, MAȘINI-UNELTE. CARACTERISTICI DE
CALITATE, Ed. Academiei și AGIR, - București, număr pagini 256;
3. Brabie G., Schnakovszky C., Chiriță B., Axinte C., Chirilă C., 2005, DEFORMAREA
TABLELOR METALICE. – FENOMELE DE INSTABILITATE, Editura Junimea, 2005,
număr pagini 222;
4. 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;
5. Brabie G., Proiectare optimă a structurilor mecanice. Alegerea optimă a materialelor
metalice, Editura Junimea, 2007, număr pagini 222;
6. Brabie G., Proiectarea optimă a structurilor mecanice. Aplicarea conceptelor de inginerie
concurentă și colaborativă, Editura Junimea, 2007, număr pagini 222;
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7. Bragaru A., s.a – Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice. EDP București,
1996;
8. Brabie G., Samachiș I., Mașini-Unelte. Bazele optimizării soluțiilor de proiectare. Ed.
Junimea, 1995;
9. Cozmîncă M., Bazele așchierii, Ed. Gh. Asachi, Iași, 1995;
10. Enache St., Proiectarea sculelor așchietoare, Ed. Tehnică, 1980;
11. Oprean A., Bazele generării suprafețelor, Ed. Did. și Ped., 1980;
12. Carata E., Zetu D., Modelarea și simularea sistemelor de fabricație, Ed. Junimea, Iași,
2001;
13. Drăgoi G., Sisteme integrate de producție asistate de calculator, Ed. Tehnică, 1997;
14. Gavrilaș I., Prelucrări neconvenționale, Ed. Tehnică, 1991;
15. Ispas C., s.a – Computer Integrated Manufacturing, Ed. Bren, București, 1999;
16. 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 activităţii candidatului
şi a temei propuse pentru teza de doctorat şi răspunsuri la întrebări. Se vor avea în vedere:
activitatea desfăşurată de candidat până în prezent în domeniul Ingineriei mediului sau înrudit,
gradul de cunoaştere al temei propuse (stadiul actual al cercetărilor în domeniu), gradul de
originalitate al temei propuse, calitatea răspunsurilor la întrebări.
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A 53-a Aniversare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cu ocazia celor 53 de ani de activitate Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a
organizat în data de 6 iunie 2014, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” un spectacol aniversar
realizat de studenţii Universităţii şi prezentat de Mihaela Iancu şi Alexandru Olariu de la
Postul de Radio Studenţesc UNSR Bacău. La eveniment au participat invitaţi, colaboratori ai
universității, oaspeţi din ţară şi de peste hotare, cadre didactice, studenți, profesori şi elevi din
învăţământul preuniversitar.
Tot

cu

această

ocazie

au

fost

înmânate

două

diplome

de

Membrii de Onoare din partea Consiliului de Administraţie şi al Senatului Universităţii
„Vasile Alecsandri”, domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean, Dragoş-Adrian Benea şi
domnului Primar al Municipiului Bacău, Romeo Stavarache pentru sprijinul acordat mediului
academic.
Programul a reunit pe scenă profesionişti cu care universitatea băcăuană colaborează
de mult timp ai cântecului şi ai dansului (Cvartetului ,,Orpheus”, elevi de la Colegiul de Artă
,,George Apostu”, coordonaţi de profesorii Daniela-Silvia Bîrzu și Florin Blaj, Ansamblul
Folcloric Profesionist „Busuiocul”, Director Petre Vlase), dar şi artişti amatori din rândul
studenţilor, care au făcut din artă un hobby (Trupa de majorete şi dans aerobic a Universităţii,
coordonatori Prof. univ. dr. Tatiana Dobrescu şi Asist. univ. dr. Ana-Maria Zaharia, studenţii
de peste hotare din Senegal - Kante Fatine, Camerun - Hzounda Fokou Jean-Baptiste şi
Voundi Olugu Steve Henri, Rwanda- Nshymiyimina Xavier-Francois şi R.D. Congo - Holenu
Mangenda Holy, Interpreta Sonya, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, coordonată
de Lector univ. dr. Constantin Şufaru). Liga Studenţească a Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău a avut un program artistic de cântece şi dansuri fiind prezenţi pe scenă cei mai
talentaţi studenţi: Dumitru Socican, Nicoleta Paic, Sorin Nedelcu, Mădălina Ghiaur, Cristina
Ostaș, Daniela Istudor, Renata Voenco, Irina Ugrinovici, Tamara Costrițchi, Iris Radu.
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Conferinţa Internaţională Riscuri naturale şi antropice, Ediţia a II-a
În perioada 04-07 iunie 2014 a avut loc la Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale „Riscuri naturale şi antropice”, organizată în
colaborare cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Politehnică
din Torino, Italia, Universitatea Tehnologică din Varşovia, Polonia, Universitatea „Angel
Kanchev” din Ruse, Bulgaria, Academia de Ştiinţe Agricole „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.
Conferinţa a fost realizată cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,
Agenţiei Universitare a Francofoniei şi Consiliului Local Bacău. Cele peste 240 de lucrări
sintetizează cele mai actuale preocupări din domeniul riscurilor în cadrul celor 9 secţiuni:
riscuri terestre şi extraterestre, riscuri din activităţile industriale, riscuri de mediu şi sănătate,
riscuri în activităţile agricole, riscul în afaceri, riscuri sociale şi în educaţie, riscuri IT&C,
asumarea riscurilor din perspectivă literară, lingvistică şi comunicaţională, managementul
riscurilor.
La manifestarea ştiinţifică au fost prezentate lucrări realizate de academicieni, cadre
didactice universitare, cercetători şi doctoranzi din 24 ţări: Belgia, Bulgaria, Camerun, Cipru,
Coasta de Fildeş, R.D. Congo, Elveția, Finlanda, Franţa, Grecia, Guineea, Iran, Irlanda, Italia,
Kazahstan, Marea Britanie, Maroc, Moldova, Polonia, Senegal, Serbia, Tunisia, Ucraina și
România.
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Lansarea Proiectului POSDRU „Extinderea oportunităților de învățare prin
inovare, cercetare și interacțiune cu mediul de afaceri”
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de beneficiar a lansat proiectul
„Extinderea oportunităților de învățare prin inovare, cercetare și interacțiune cu mediul
de afaceri”. Proiectul este cofinanțat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior”.
Proiectul este implementat, în 18 luni, de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
în parteneriat cu SC Tangible Corporation SRL.
Obiectivul general al proiectului este de creștere a calității în învățământul superior,
prin adaptarea programelor de studii pentru specializările marketing, administrarea afacerilor
și contabilitate și informatică de gestiune la cerințele pieței muncii.
Obiectivele specifice sunt:
1. creșterea nivelului de colaborare între universități, mediul de afaceri și organizații
relevante, în baza stabilirii unor acorduri de parteneriat;
2. amendarea curriculei/programelor de învățământ ale studenților și masteranzilor la
specializările marketing, administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de
gestiune, în vederea adaptării la cerințele pieței muncii;
3. extinderea oportunităților de învățare în cadrul unor programe educaționale
îmbunătățite, utilizând instrumente inovative TIC, care facilitează transferul de
informații, crearea și utilizarea de baze de date.
Grupul țintă este constituit din:
1. 160 de studenți și masteranzi din cadrul Facultății de Științe Economice, parte a
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău,
2. 15 cadre didactice universitare din cadrul Facultății de Științe Economice, parte a
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Studenții si masteranzii vor colabora cu mediul de afaceri, cu scopul de a elabora proiecte
viabile pe teme economice de interes pe piață, acestea din urmă incluzând componente de
cercetare-inovare, de progres în privința procesului educațional. În urma dezvoltării unei
platforme colaborative și de management al documentelor, actorii interesați din mediul
academic, de afaceri și cercetare vor pune la dispoziție și vor beneficia, în același timp, de
materiale de lucru, studii și metodologii, creându-se, astfel, un cadru de facilitare a accesului
la informații relevante și de conlucrare a mediului universitar cu mediul privat.
Proiectul prezintă o serie de elemente generatoare de valoare adăugată:
1. Creșterea relevanței calificării studenților și masteranzilor în raport cu dinamica pieței
muncii;
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2. Creșterea și îmbunătățirea accesului la informații și resurse, proiectul oferind
oportunitatea unei comunicări facile între mediu de afaceri, mediu universitar și cel de
cercetare;
3. Un nivel crescut de implicare a mediului economic și de cercetare prin promovarea
parteneriatelor;
4. Contribuie la creșterea numărului de persoane din grupul țintă care beneficiază de
formare profesională față de perioada anterioară;
5. Adaptarea curriculei/programelor de învățământ la cerințele pieței muncii creează un
avantaj competitiv studenților.
La conferinţa de lansare a proiectului au participat:
1. membrii echipei de implementare din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău;
2. reprezentanţi ai firme partenere din cadru proiectului: SC Tangible Corporation SRL;
3. reprezentanţi ai mediului de afaceri: Aerostar SA, Pambac SA, BRD Groupe Societe
Generale – Bacău, Raiffeisen Bank – Bacău, Comat Bacău SA, IATSA SA Bacău,
Inter-Tour SRL Bacău , Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău;
4. studenţi ai Facultății de Științe Economice, parte a Universității „Vasile Alecsandri”
din Bacău.
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Proiectul social Zâmbete pentru copii, Ediţia a III-a

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul de Consiliere
Profesională, studenţii de la Facultatea de Litere a organizat în perioada 19-30 mai 2013 un
proiect social sub genericul „Zâmbete pentru copii”. Scopul campaniei a fost strângerea de
bunuri, jucării şi hăinuţe care au fost dăruite copiilor cu nevoi speciale. Partener în acest
proiect social a fost Centrul de Servicii Sociale „Ghiocelul” Bacău. Plecând de la premisa
„Ajută-i să zâmbească!”, studenţii s-au implicat activ în campania organizată în scop caritabil.
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