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Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare 
și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2015-2016 

 
 

CADRUL LEGAL 
 

 Prezentul regulament 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 și Cercetării 
Științifice nr. 3.165/19.02.2015, privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016. 
 

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 Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării 
Științifice nr. 3.165/19.02.2015, 
  

Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a adoptat în şedinţa din data de 
26.03.2015, următorul Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de 
studii universitare (de licență, de master şi de  doctorat) și la cursurile de specializare pentru 
anul universitar 2015-2016. 
 
Articolul 1  
Personalul secretariatelor, instruit din timp pe baza acestui regulament şi a altor documente 
cadru elaborate de M.E.C.Ș, 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: 

a. modul în care se completează cererea tip de înscriere; 
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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. 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 prezentului regulament şi a regulamentelor 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 regulamentului 
propriu al fiecărei facultăţi. 
 (3) Conform legii, regulamentul propriu de admitere, condiţiile inclusiv cifrele de şcolarizare, 
în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare (în măsura în care acestea au fost transmise de MECȘ)  
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.  
(4) Pentru cursurile de specializare, cu durata mai mică de un an, admiterea se organizează la 
programele de studii aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
Articolul 5 
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ ale studiilor universitare, 
menţionate la art. 4, se organizează în trei sesiuni, în condiții identice, înainte de începerea 
anului universitar. 
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(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc de către 
fiecare facultate şi şcoala doctorală, prin regulament propriu 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. 
(4) Proba de aptitudini vocaționale este eliminatorie și se va nota cu admis/ respins. 
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I. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE 
LICENŢĂ: 

 
I. Facultatea de Inginerie 

 
prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 13-31 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2015. 
• contestații: 01-04 august 2015; 
• afișarea rezultatelor după contestații: 04 august 2015; 
• confirmarea locului: 03-21 august 2015; 
• afișarea rezultatelor după confirmare: 21 august 2015. 
 
a doua sesiune:   
• perioada de înscriere 02-18 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor pe 18 septembrie 2015; 
• contestații: 21 septembrie 2015; 
• afișarea rezultatelor după contestații: 21 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 21-22 septembrie 2015; 
• afișarea rezultatelor după confirmare: 22 septembrie 2015. 
 
 a treia sesiune: 
• perioada de înscriere: 24-29 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2015; 
• contestaţii: 30 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 septembrie 2015; 
• confirmarea locurilor: 30 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2015. 
 

 
II. Facultatea de Litere  

 
prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 13-25 iulie 2015 (până la ora 12.00); 
• afişarea rezultatelor: 27 iulie 2015; 
• contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 28 iulie 2015; 
• confirmarea locului: 29-30 iulie 2015;  
• afișarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2015; 
 
a doua sesiune:  
• perioada de înscriere: 1-12 septembrie 2015 (până la ora 12.00); 
• afişarea rezultatelor:  14 septembrie 2015; 
• contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 15 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 16-17 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 18 septembrie 2015. 
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 a treia sesiune:  
• perioada de înscriere: 21-26 septembrie 2015 (până la ora 12.00); 
• afişarea rezultatelor:  26 septembrie 2015;  
• contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 28 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 29 - 30 septembrie 2015 (până la ora 13.00); 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2015 (după ora 14.00). 

 
III. Facultatea de Ştiinţe 
 

a) Matematică şi Informatică 
b) Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului  
 
prima sesiune:  

• perioada de înscriere: 13-31 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 31 iulie  2015; 
• contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 01 august  2015; 
• confirmarea locului:  03-08 august 2015, (ora 12); 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 08 august 2015; 
 

a doua sesiune:  
• perioada de înscriere: 01-07 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 07 septembrie 2015; 
• contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 08 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 09-12 septembrie 2015;  
• afişarea rezultatelor după confirmare:  12 septembrie 2015. 

     
a treia sesiune:  

• perioada de înscriere: 14-21 septembrie 2015;  
• afişarea rezultatelor:  21 septembrie 2015;  
• contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 22 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 23-26  septembrie 2015;  
• afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2015.  

 
c) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP) 
 
prima sesiune:  

• perioada de înscriere: 13-29 iulie 2015; 
• proba de aptitudini vocaționale: 30-31 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 31 iulie  2015; 
• contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 01 august  2015; 
• confirmarea locului (ora 12): 03-08 august 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  08 august 2015; 

 
a doua sesiune:  

• perioada de înscriere: 01-06 septembrie 2015; 
• probă aptitudini vocaționale: 07 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 07 septembrie 2015; 
• contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 08 septembrie 2015; 
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• confirmarea locului: 09-12 septembrie 2015;  
• afişarea rezultatelor după confirmare:  12 septembrie 2015. 

       
a treia sesiune:  

• perioada de înscriere: 14-19 septembrie 2015;  
• probă aptitudini vocaționale: 21 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2015;  
• contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 22 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 23-26  septembrie 2015;  
• afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2015.  

 
                               
IV. Facultatea de Ştiinţe Economice 
 
prima sesiune:  

• perioada de înscriere: 13-25 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 27 iulie 2015; 
• contestații: 28 iulie 2015; 
• confirmarea locului:  28-31 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  31 iulie 2015. 

 
a doua sesiune:  

• perioada de înscriere: 01-09 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 09 septembrie 2015; 
• contestații: 10 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 10-11 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  11 septembrie 2015. 

 
a treia sesiune:  

• perioada de înscriere: 14-22 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2015; 
• contestații: 23 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 23-25 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  25 septembrie 2015. 

 
V. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 
 
Domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport 

prima sesiune:  
• Perioada de înscriere: 06 - 20.07.2015; 

Etapa I  
• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat 

a dosarului de înscriere, perioada: 06 - 20.07.2015; 
 
Etapa a II-a 

• II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ 
(eliminatorie, admis/respins): 22.07.2015;   

• afişarea rezultatelor: 22.07.2015; 
II.2   Proba de aptitudini psihomotrice: 23.07.2015; 
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• afişarea rezultatelor: 23.07.2015; 
• confirmarea locului: 24 - 31.07.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 31.07.2015. 

 
a doua sesiune:  

• Perioada de înscriere: 01 - 07.09.2015; 
Etapa I  

• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat 
a dosarului de înscriere, perioada: 01 - 07.09.2015; 

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

(eliminatorie, admis/respins): 09.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 09.09.2015; 
• II.2   Proba de aptitudini psihomotrice: 10.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 10.09.2015; 
• confirmarea locului: 11 - 15.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 15.09.2015. 

 
a treia sesiune:  

• Perioada de înscriere: 17 - 21.09.2015; 
Etapa I  

• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat 
a dosarului de înscriere, perioada: 17 - 21.09.2015;   

Etapa a II-a 
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ 
(eliminatorie, admis/respins): 23.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 23.09.2015; 
• II.2   Proba de aptitudini psihomotrice: 24.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 24.09.2015; 
• confirmarea locului: 25 - 28.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 28.09.2015. 

 
Domeniul de licenţă Kinetoterapie 
prima sesiune:  

• Perioada de înscriere: 06 - 18.07.2015; 
Etapa I  

• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat 
a dosarului de înscriere, perioada: 06 - 18.07.2015;  

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

(eliminatorie, admis/respins):  20.07.2015; 
• afişarea rezultatelor: 20.07.2015; 
• II.2   Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la 

disciplina Biologie (clasa a XI-a): ): 21.07.2015; 
• afişarea rezultatelor: ): 21.07.2015; 
• contestaţii: 22 - 23.07.2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 23.07.2015; 
• confirmarea locului: 24 - 31.07.2015; 
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• afişarea rezultatelor după confirmare: 31.07.2015. 
 
a doua sesiune:  

• Perioada de înscriere: 01 - 07.09.2015; 
Etapa I  

• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat 
a dosarului de înscriere, perioada: 01 - 07.09.2015;  

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

(eliminatorie, admis/respins): 09.09.2015;  
• afişarea rezultatelor: 09.09.2015; 
• II.2  Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la 

disciplina Biologie (clasa a XI-a): 10.09.2015;  
• afişarea rezultatelor: 10.09.2015; 
• contestaţii: 10 - 11.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 11.09.2015; 
• confirmarea locului: 12 - 15.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 15.09.2015. 

 
a treia sesiune:  

• Perioada de înscriere: 17 - 21.09.2015; 
Etapa I  

• I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat 
a dosarului de înscriere, perioada: 17 - 21.09.2015;  

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

(eliminatorie, admis/respins): 23.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 23.09.2015; 
• II.2   Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la 

disciplina Biologie (clasa a XI-a): 24.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 24.09.2015; 
• contestaţii: 25.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 24.09.2015; 
• confirmarea locului: 26 - 28.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 28.09.2015. 

 
Domeniul de licenţă Psihologie 

prima sesiune:  
• Perioada de înscriere: 06 - 28.07.2015;   
• Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive 

- Eseu motivaţional: 06 - 28.07.2015;   
• afişarea rezultatelor: 28.07.2015; 
• confirmarea locului: 29 - 31.07.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 31.07.2015. 

 
a doua sesiune:  

• Perioada de înscriere: 01 - 11.09.2015;   
• Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive  
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- Eseu motivaţional: 01 - 11.09.2015;   
• afişarea rezultatelor: 12.09.2015; 
• confirmarea locului:  14 - 16.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 16.09.2015. 

 
a treia sesiune:  

• Perioada de înscriere: 17 - 25.09.2015;   
• Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive 

- Eseu motivaţional: 17 - 25.09.2015;   
• afişarea rezultatelor: 25.09.2015; 
• confirmarea locului: 26 - 28.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 28.09.2015. 

 
 

II. CALENDARUL ADMITERII  LA  CICLUL  DE STUDII UNIVERSITARE DE 
MASTER: 

 
I. Facultatea de Inginerie 

 
prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 13-31 iulie 2015; 
• testul grilă: 31 iulie 2015, ora 17:00; 
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2015. 
• contestații: 01-04 august 2015; 
• afișarea rezultatelor după contestații: 04 august 2015; 
• confirmarea locului: 3-21 august 2015; 
• afișarea rezultatelor după confirmare: 21 august 2015. 
 
a doua sesiune:  
• perioada de înscriere: 02-18 septembrie 2015; 
• testul grilă: 18 septembrie 2015, ora 17:00; 
• afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2015. 
• contestații: 21 septembrie 2015; 
• afișarea rezultatelor după contestații: 21 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 21-22 septembrie 2015; 
• afișarea rezultatelor după confirmare: 22 septembrie 2015, ora 20. 
 
a treia sesiune: 
• perioada de înscriere: 24-29 septembrie 2015; 
• testul grilă: 29 septembrie 2015, ora 17:00; 
• afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2015; 
• contestaţii: 30 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 30 septembrie 2015; 
• confirmarea locurilor: 30 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2015. 
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II. Facultatea de Litere 
 

prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 13-23 iulie 2015; 
• test de cunoştinţe în domeniu: 24 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 25 iulie 2015; 
• contestaţii: 27 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 28 iulie 2015; 
• confirmarea locului: 29-30 iulie 2015;  
• afișarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2015.  
 

a doua sesiune:  
• perioada de înscriere: 01-09 septembrie 2015; 
• test de cunoştinţe în domeniu: 10 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2015; 
• contestaţii: 14 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 15 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 16-17 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 18 septembrie 2015. 

 
a treia sesiune:  

• perioada de înscriere: 21-24 septembrie 2015;  
• test de cunoştinţe în domeniu: 25 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 26 septembrie 2015; 
• contestaţii: 28 septembrie 2015;  
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 28 septembrie 2015 (după ora 16.00); 
• confirmarea locului: 29 - 30 septembrie 2015 (până la ora 13.00); 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 30 septembrie 2015 (după ora 14.00). 

 
 
III. Facultatea de Ştiinţe 

prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 13-30 iulie 2015; 

• test de cunoştinţe în domeniu:  31 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2015; 
• contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 01 august 2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 01 august 2015; 
• confirmarea locului:  03-08 august 2015 (ora 12); 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  08 august 2015. 
  
a doua sesiune:  

• perioada de înscriere: 01-05 septembrie 2015. 
• test de cunoştinţe în domeniu: 07 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 07 septembrie 2015; 
• contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 08 septembrie 2015;  
• afişarea rezultatelor după contestaţii:  08 septembrie 2015; 
• confirmarea locului:  09-12 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  12 septembrie 2015. 
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a treia sesiune:  

• perioada de înscriere: 14-19 septembrie 2015. 
• test de cunoştinţe în domeniu:  21 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2015; 
• contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 22 septembrie 2015;  
• afişarea rezultatelor după contestaţii:  22 septembrie 2015; 
• confirmarea locului:  23-26 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare:  26 septembrie 2015. 

 
IV. Facultatea de Ştiinţe Economice 
prima sesiune:  

• perioada de înscriere: 13-24 iulie 2015; 
• test de cunoştinţe în domeniu: 25 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 27 iulie 2015; 
• contestaţii: 28 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 28 iulie 2015; 
• confirmarea locului: 28-31 iulie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2015. 

 
a doua sesiune:                  

• perioada de înscriere: 01-11 septembrie 2015; 
• test de cunoştinţe în domeniu: 12 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2015; 
• contestaţii: 14 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 14 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 14-15 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 15 septembrie 2015. 

        
a treia sesiune:  

• perioada de înscriere: 16-21 septembrie 2015; 
• test de cunoştinţe în domeniu: 22 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2015; 
• contestaţii: 23 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 23 septembrie 2015; 
• confirmarea locului: 24-25 septembrie 2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2015. 

 
V. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 

prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 20 - 25.07.2015; 
• Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate 

(eliminatorie, admis/respins): 27.07.2015; 
•  afişarea rezultatelor: 27.07.2015; 
• Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 28.07.2015;  
• afişarea rezultatelor: 28.07.2015; 
• contestaţii: 28 - 29.07.2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 29.07.2015;  
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• confirmarea locului: 30 - 31.07.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 31.07.2015.  

 
a doua sesiune:  

• perioada de înscriere: 01 - 08.09.2015; 
• Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate 

(eliminatorie, admis/respins): 10.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 10.09.2015; 
• Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 11.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 11.09.2015; 
• contestaţii: 12.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 12.09.2015; 
• confirmarea locului: 14 - 16.09.2015;  
• afişarea rezultatelor după confirmare: 16.09.2015. 

 
a treia sesiune:  

• perioada de înscriere: 17 - 22.09.2015; 
• Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate 

(eliminatorie, admis/respins): 24.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 24.09.2015; 
• Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 25.09.2015; 
• afişarea rezultatelor: 25.09.2015; 
• contestaţii: 26.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 26.09.2015;   
• confirmarea locului: 28.09.2015; 
• afişarea rezultatelor după confirmare: 28.09.2015.  

 
 

III. CALENDARUL ADMITERII LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE 
DOCTORAT: 

 
• înscrierea candidaţilor: 14 - 24 septembrie 2015; 
• susţinerea examenului de competenţă lingvistică: 25 septembrie 2015; 
• susţinerea probei de admitere: 25 - 26 septembrie 2015, conform opţiunii 

conducătorilor de doctorat; 
• anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere. 
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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. 
(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 
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 MECȘ, 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 MECȘ, 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 și Cercetării Științifice 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 și Cercetării Științifice. Aceeaşi 
condiţie se impune şi în cazul mobilităților studenţilor între instituţiile de învăţământ superior 
acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care 
studentul vine în mobilitate de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie 
recunoscută de statul român.  
(6) Românii de pretutindeni, cetățenii din state terțe pot participa la admiterea în toate 
ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale și 
ofertelor unilaterale ale României și metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei 
și Cercetării Științifice pentru aceștia. 
 
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 programe de studii universitare 
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. 
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(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de 
către studenţi. 
(3) În cadrul regulamentelor proprii, Facultăţile pot stabili facilităţi sau condiţii speciale 
referitoare la admiterea la programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au 
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 consecutivi. 
 
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 a secretariatelor antrenate în desfăşurarea concursului, 
precum şi afişarea rezultatelor, pentru toate sesiunile de concurs aprobate. 
 
Articolul 16 
Comisia de admitere, condusă de către un președinte, are întreaga răspundere pentru buna 
organizare şi desfăşurare a concursului, pentru respectarea legalităţii şi desfăşurării probelor 
de examen şi afişării rezultatelor.  
 
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 
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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 2014-2015 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea 
imediat următoare examenului de bacalaureat/licenţă/disertaţie în anul 2015, în locul diplomei 
de bacalaureat/licenţă/master, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se 
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 regulament propriu de admitere, diploma de 
bacalaureat/licenţă/disertaţie sau adeverinţa, pentru candidaţii care au promovat examenul de 
bacalaureat în sesiunea 2014-2015, 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 regulament propriu de admitere, 
duce la pierderea locului finanţat de la buget. 
(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va 
colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  nr. 3.313/2012.  
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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) 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 2015 
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%. 
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 2015 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 2015, 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 foaia 
matricolă cu mediile obţinute pe parcursul anilor de studii, în original şi copie 
legalizată (Absolvenții promoțiilor care au înscrise pe verso diplomei mediile anilor, 
nu vor depune și foaia matricolă). 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. 
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2. Absolvenţii de liceu din promoţia 2015, 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, cu mențiunea „nu este în evidență 
cu afecțiuni neuropsihice” 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).  

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 prezentului regulament) 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 2015). 

10. chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii. 
11. un dosar plic.       
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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 2014 şi 2015 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, fără foaia matricolă 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, cu mențiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. 
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”. 

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 
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urmat studii universitare la zi în România, finanţate de la buget, cu excepţia 
absolvenţilor promoţiei 2015). 

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. 

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 
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. 
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(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 regulamentele proprii de admitere. 
(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea 
locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din 
fiecare domeniu. 
(6) Regulamentele proprii de admitere ale facultăţilor trebuie să prevadă criterii de departajare 
a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât să nu se 
depăşească capacitatea de școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare. 
(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 
regulamentelor 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; 
(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; 
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(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: 
a. facultatea, domeniul, forma de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, în ordinea 

preferinţelor, unde este cazul; 
b. denumirea probei de concurs, zilele şi orele de desfăşurare, repartizarea pe serii şi săli (loc  

de desfăşurare).  
    (2) Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor din aceste tabele se verifică 

imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu trei ore 
înainte de începerea  primei probe şi cu aprobarea celor în drept.  
  
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 MECȘ. (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 MECȘ și federațiile 
sportive de specialitate. 

 
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.  
(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 studii/program de studii în 
învăţământul de licenţă numai prin concurs de admitere şi numai în regim cu taxă. 
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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 privind activitatea didactică și activitatea 
profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
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 2015-2016, în anul de 
studii corespunzător examenelor recunoscute şi a numărului de diferenţe stabilit, numai în 
regim cu taxă, în condiţiile Regulamentulului privind activitatea didactică și activitatea 
profesională a studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 
  

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 sau proba de aptitudini 
vocaționale, rezultatul se comunică pe loc candidaților. Candidații declarați respinși la eseul 
motivațional sau proba de aptitudini vocaționale, nu pot continua concursul de admitere. 
Articolul 45 
(1) După încheierea probelor de concurs se calculează, pentru fiecare candidat, media 
generală de admitere, conform regulamentului stabilit 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. 
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(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 facultatea 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. 
 
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 regulament propriu.  
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 
MECȘ 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, pot fi 
redistribuite, cu aprobarea Consiliului de administrație, în vederea ocupării de către candidații 
rromi admiși în regim cu taxă la programele de studii fără astfel de locuri, pe facultăți și pe 
Universitate. Locurile neocupate 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 
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rromi admişi în regim cu taxă şi care au solicitat ocuparea unui loc cu finanţare de la buget; la 
fel se procedează și pentru a III-a sesiune. Dacă şi după această redistribuire rămân locuri 
neocupate, acestea vor fi comunicate MECȘ, în scopul redistribuirii lor altor instituţii de 
învăţământ superior, care vor organiza sesiuni noi de admitere, locurile fiind, de asemenea, 
destinate candidaţilor rromi. În situația în care vor fi mai mulți candidați decât numărul de 
locuri, redistribuirea se va face pe sesiuni de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de 
admitere, pe facultăți și apoi pe Universitate. 
(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 prezentul regulament, 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 regulamentul de admitere, diploma 
de bacalaureat /adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 
sesiunea 2014-2015, în original, la secretariatul facultăţii. 
(2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului 
admis, în termenul stabilit prin regulamentul proprie de admitere, duce la pierderea locului 
finanţat de la buget. 
(3) Candidații admiși pe locurile cu taxă vor încheia, la confirmarea locului, precontractul de 
studii, acolo unde este prevăzut în regulamentul facultății; 
(4) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2015-2016, 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).  
(5) 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 
(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 proba de aptitudini vocaționale sau de aptitudini sportive. 
(3) 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. 
(4) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 
(5) 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 
Prezentul regulament va fi făcut public, după aprobare, pe site-ul universităţii, în formele 
specifice comunicării prin world wide web. 



27 
 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
Repartiţia locurilor acordate prin adresa ................ (MECȘ .......................) 

 Anexa nr. 1 A 
 la Regulamentul de 

 admitere pentru anul 2015 
 

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

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

Domeniul de 
licență1) 

Programul de 
studii 

universitare de 
licență 1) 

Acreditare/ 
Autorizare 
provizorie 
(A/AP)1) 

Forma 
de 

învăță-
mânt1) 

Capacitatea de 
școlarizare 

(numărul maxim de 
studenți care pot fi 

școlarizați)1) 

Cifra de școlarizare 
pentru studii finanțate 

de la bugetul de stat 

Cifre de 
școlarizare 

pentru studii 
cu taxă 

Cifra totală 
de școlarizare 

2) 3) 4) 5) 6) 7) 
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         

Inginerie 
chimică 

Controlul şi 
securitatea 
produselor 
alimentare  

AP IF 50         

Inginerie  
energetică 

Energetică 
industrială  A IF 50         

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Ingineria 
produselor 
alimentare  

A IF 60         

Calculatoare 
și tehnologia 
informației 

Tehnologia 
informaţiei  A IF 50         

Inginerie 
mecanică 

Echipamente 
pentru procese 
industriale  

A IF 60         

Inginerie 
industrială 

Tehnologia 
construcţiilor de 
maşini  

A IF 75         

Inginerie 
industrială Design industrial  A IF 30         

Inginerie 
industrială 

Ingineria şi 
managementul 
calităţii  

A IF 75         

Mecatronică și 
robotică Mecatronică  A IF 60         

Ingineria 
mediului 

Ingineria şi 
protecţia 
mediului în 
industrie  

A IF 100         

Ingineria 
mediului 

Ingineria 
dezvoltării rurale 
durabile  

AP IF 100         

Inginerie și 
management 

Inginerie 
economică în 
domeniul 
mecanic   

A IF 70         

 TOTAL 13     840         
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 2015-2016. 
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 2015-2016 (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, eliminatoriu, notat cu Admis/ 
Respins. 
 Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  

• 100 % Media de la bacalaureat; 
 

c. 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 și Cercetării Științifice, 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 
altui candidat care a optat pentru domeniul B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are 
o medie mai mică. 

 
d. 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 2015-2016, 
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 2015-2016, 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 2015-2016, se vor redistribui la 
celelalte programe de studii de licenţă, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de 
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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) 

Domeniul 
de licență1) 

Programul 
de studii 

universitare 
de licență 1) 

Acreditare/ 
Autorizare 
provizorie 
(A/AP)1) 

Forma 
de 

învăță-
mânt1) 

Capacitatea 
de 

școlarizare 
(numărul maxim 
de studenți care 

pot fi 
școlarizați)1) 

Cifra de școlarizare pentru 
studii finanțate de la bugetul 

de stat 

Cifre de 
școlarizare 

pentru 
studii cu 

taxă 

Cifra totală 
de 

școlarizare 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+7+8+10+12 

Științe ale 
comunicării 

Comunicare 
şi relaţii 
publice   

A IF 75         

Limbă și 
literatură 

Limba şi 
literatura 
română - 
Limba şi 
literatura 
engleză  

A IF 50         

Limbă și 
literatură 

Limba şi 
literatura 
engleză - 
Limba şi 
literatura 
franceză  

A IF 50         

Limbă și 
literatură 

Limba şi 
literatura 
franceză - 
Limba şi 
literatura 
română  

A IF 75         

Limbi 
moderne 
aplicate 

Traducere şi 
interpretare 
(engleză, 
franceză)  

AP IF 40         

 TOTAL 5     290         
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 2015-2016. 
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 2015-2016(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. 
 
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, eliminatoriu, 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; 
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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 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 
altui candidat care a optat pentru domeniul B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are 
o medie mai mică. 

 
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 30 
locuri la programul Traducere şi interpretare (engleză, franceză), programele respective nu 
vor funcționa în anul universitar 2015-2016. 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 2015-2016, 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 

învăță-
mânt1) 

Capacitatea 
de 

școlarizare 
(numărul 
maxim de 

studenți care 
pot fi 

școlarizați)1) 

Cifra de școlarizare pentru 
studii finanțate de la 

bugetul de stat 
Cifre de 

școlarizare 
pentru 

studii cu 
taxă 

Cifra totală 
de 

școlarizare 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+7+8+10+12 

Matematică Matematică  A IF 40         

Informatică Informatică  A IF 80         

Informatică Informatică  A IFR 75         

Știința 
mediului 

Ecologie şi 
protecţia 
mediului  

A IF 50         

Biologie Biologie  A IF 50         

Științe ale 
educației 

Pedagogia 
învăţământului 
primar şi 
preşcolar  

A IF 75         

 TOTAL 6     370         
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 2015-2016. 
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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 2015-2016 (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. 
 
Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere, putând opta pentru unul sau mai 
multe programe de studii din unul sau mai multe domenii, în ordinea preferinţelor. 
Admiterea se face în ordinea: opţiune, apoi medie. Candidatul respins la prima opţiune 
poate ocupa un loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opţiuni menționate în fișa de 
înscriere.  
 
b. Condiţii de admitere: 

Admiterea se face pe bază de  concurs. 
 
1) Matematică, Informatică, Biologie, Ecologie şi protecţia mediului  

   
Proba eliminatorie de completare a eseului motivațional, notată cu Admis/ Respins. 
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  

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

 
Etapa I: Proba eliminatorie de testare a aptitudinilor vocaționale, notată cu 
Admis/Respins. 
Pentru proba eliminatorie de aptitudini vocaționale (desen, muzică, dicție) nu este 
necesară consultarea nici unei bibliografii. 
 
Etapa a II-a: Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  
1. Media generală a examenului de bacalaureat - 50%; 
2. Nota de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (scris) - 50%. 

 
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. 
 

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 
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 2015-2016. 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 2015-2016, 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 

Domeniul de 
licență1) 

Programul 
de studii 

universitare 
de licență 1) 

Acreditare
/ 

Autorizare 
provizorie 
(A/AP)1) 

Forma 
de 

învăță
-

mânt1) 

Capacitate
a de 

școlarizare 
(numărul 
maxim de 

studenți care 
pot fi 

școlarizați)1) 

Cifra de școlarizare pentru 
studii finanțate de la 

bugetul de stat 
Cifre de 

școlarizar
e pentru 
studii cu 

taxă 

Cifra totală 
de 

școlarizare 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+7+8+10+1
2 

Administrare
a afacerilor 

Administrare
a afacerilor  AP IF 75         

Contabilitate 
Contabilitate 
şi informatică 
de gestiune   

A IF 200         

Contabilitate 
Contabilitate 
şi informatică 
de gestiune  

A IFR 100         

Marketing Marketing  A IF 100         
Marketing Marketing  A ID 60         

TOTAL 5   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 2015-2016. 
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 2015-2016 (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. 

  
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 2015-2016. 
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 2015-2016, 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. 
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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 
media la examenul de bacalaureat. 

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

Nr. 
crt. 

Domeniul 
fundamental de 

ştiinţă, artă, 
cultură 

Domeniul de licenţă Program de studii Disciplina Pondere 
(%) 

1. Știința Sportului 
și educației fizice 

Educaţie fizică şi 
sport 

Educaţie fizică şi sportivă - 
IF (A) 

1. Media la proba de 
aptitudini psihomotrice  
 
 
2. Media la examenul de 
bacalaureat 

80% 
 
 
 
 

20% 

Educaţie fizică şi sportivă –
IFR (A)  
Sport şi performanţă motrică 
- IF (A) 

2. Știința Sportului 
și educației fizice Kinetoterapie 

Kinetoterapie şi motricitate 
specială - IF (A) 

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

60% 
 
 
 

40% 

Kinetoterapie şi motricitate 
specială - IFR (A) 

3. Ştiinţe sociale şi 
politice Psihologie Terapie ocupaţională - IF 

(AP) 
1. Media la examenul de 
bacalaureat 100% 

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

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

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. 

Domeniul de 
licență1) 

Programul 
de studii 

universitare 
de licență1) 

Acreditare/ 
Autorizare 
provizorie 
(A/AP)1) 

Forma 
de 

învăță-
mânt1) 

Capacitatea 
de 

școlarizare 
(numărul maxim 
de studenți care 

pot fi 
școlarizați)1) 

Cifra de școlarizare pentru 
studii finanțate de la 

bugetul de stat 

Cifre de 
școlarizare 

pentru 
studii cu 

taxă 

Cifra 
totală de 

școlarizare 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

1 2 3 4 5         

Educație 
fizică și sport 

Educaţie 
fizică şi 
sportivă  

A IF 90         

Educație 
fizică și sport 

Educaţie 
fizică şi 
sportivă  

A IFR 60         

Educație 
fizică și sport 

Sport şi 
performanţă 
motrică  

A IF 50         

Kinetoterapie 
Kinetoterapie 
şi motricitate 
specială  

A IF 77         

Kinetoterapie  
Kinetoterapie 
şi motricitate 
specială  

A IFR 60         

Psihologie Terapie 
ocupaţională  AP IF 150         

TOTAL 6   487         
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 2015-2016. 
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 2015-2016 (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. 
 
d. Condiţii minimale de funcţionare a unui program de studii: 
 

Dacă în urma celor trei sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 25 de locuri la 
programele Educație fizică și sportivă, Kinetoterapie și motricitate specială, Terapie 
ocupațională, Educație fizică și sportivă (IFR), Kinetoterapie și motricitate specială (IFR), 
Sport și performanță motrică programele respective nu vor funcționa în anul universitar 2015-
2016. 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 2015-2016, 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 Regulamentul de 
 admitere pentru anul 2015 
 

Cuantumul taxelor de admitere 
la studii universitare de licenţă 

Nr. 
Crt. 

Facultatea Taxa de admitere 

1. Facultatea de Inginerie 120 lei 
2. Facultatea de Litere 200 lei  
3. Facultatea de Ştiinţe  130 lei 
4. Facultatea de Ştiinţe Economice 150 lei  
5. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 

Sportului şi Sănătăţii  
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. 

Facultatea Taxa de studiu anul I 

1. Facultatea de Inginerie 2.000 lei/an 
2. Facultatea de Litere 2.500 lei/an  
3. Facultatea de Ştiinţe  2.500 lei/an  
4. Facultatea de Ştiinţe Economice 2.400 lei/an, IF 

2.200 lei/an, ID, IFR  
5. Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 

Sportului şi Sănătăţii 
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) 
2.800 lei/an – TO (IF) 

* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
Repartiţia locurilor acordate prin adresa ........./....... (MECȘ .......................) 

 
Anexa nr. 1 B  

 la Regulamentul de 
 admitere pentru anul 2015 
 

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

- studii universitare de master – toate programele sunt acreditate 
 
 

 
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 
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 
2015-2016, 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 2015-2016, se vor 
redistribui la celelalte programe de studii de master, în ordinea descrescătoare a mediilor 
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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) 

Programul de studii 
universitare de masterat 

1) 

Forma 
de 

învăță-
mânt1) 

Capacitatea 
de 

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

Cifra de școlarizare 
pentru studii finanțate 

de la bugetul de stat 
Cifre de 
școlarizare 

pentru studii cu 
taxă 

Cifra totală 
de 

școlarizare 2) 3) 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+8 

Ingineria 
mediului 

Managementul protecţiei 
mediului în industrie IF 50      

Ingineria 
mediului 

Controlul și monitorizarea 
calității mediului IF 50      

Ingineria 
produselor 
alimentare 

Ştiinţa şi ingineria 
produselor alimentare 
ecologice 

IF 50      

Inginerie 
chimică 

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

IF 50      

Inginerie 
energetică 

Echipamente şi tehnologii 
moderne în energetică IF 50      

Inginerie 
industrială 

Strategii în asigurarea 
calităţii în industrie IF 50      

Inginerie 
industrială 

Managementul fabricației 
produselor industriale IF 50      

Inginerie 
mecanică 

Managementul şi 
optimizarea 
echipamentelor de proces 

IF 50      

Inginerie şi 
management 

Managementul sistemelor 
industriale de producţie şi 
servicii 

IF 50      

Mecatronică şi 
robotică Mecatronică avansată IF 50      

TOTAL 10  500      

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 2015-2016. 
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).  
Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este calculată, astfel: 

• Media de la licenţă - 15 %; 
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• 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 minimum 15 locuri bugetate, acel program de studii nu va funcţiona în anul universitar 
2015-2016. 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 2015-2016, 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) 

Programul de studii 
universitare de 

masterat  1) 

Forma de 
învăță-
mânt1) 

Capacitatea de 
școlarizare1) 

(număr maxim de 
studenți care pot fi 

școlarizați) 

Cifra de școlarizare 
pentru studii 

finanțate de la 
bugetul de stat 

Cifre de școlarizare 
pentru studii cu taxă 

Cifra totală de 
școlarizare 

2) 3) 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+8 

Filologie 

Cultură și literatură 
română IF 50      

Limba engleză. Practici 
de comunicare (în limba 
engleză) 

IF 50      

Limba franceză. Practici 
de comunicare (în limba 
franceză) 

IF 50      

Științele ale 
comunicării 

Comunicare în spațiul 
public IF 50      

TOTAL 3  200      
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 2015-2016. 
 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 2015-2016. 
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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 examenului de licenţă - 40 %; 
• Nota 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 testul de cunoștințe de specialitate; 
2. Media anilor de studii. 
 
 Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere, putând opta pentru unul sau mai 
multe programe de studii (specializări) de master din același domeniu. Admiterea se face în 
ordinea: opţiune, apoi medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc dintre 
cele rămase libere la următoarele opţiuni menționate în fișa de înscriere. 
 
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 locuri, acel program nu va funcționa în anul universitar 2015-
2016. 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 
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 2015-2016, 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) 

Programul de studii 
universitare de masterat 

1) 

Forma de 
învăță-
mânt1) 

Capacitatea 
de 

școlarizare1) 
(număr maxim de 
studenți care pot fi 

școlarizați) 

Cifra de școlarizare 
pentru studii 

finanțate de la 
bugetul de stat 

Cifre de școlarizare 
pentru studii cu taxă 

Cifra totală de 
școlarizare 

2) 3) 4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+8 

Biologie 

Valorificarea resurselor 
biologice şi protecţia 
mediului 

IF 20      

Biologie medicală* IF 30      

Informatică Informatică aplicată în 
ştiinţe şi tehnologie IF 50      

Matematică Matematică didactică IF 50      
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Ştiinţe ale 
educaţiei 

Strategii inovative în 
educaţie* IF 60      

TOTAL 3  210      
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 2015-2016. 
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.  
*) Sub rezerva publicării în HG valabilă pentru anul universitar 2015-2016. 
 
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 2015-2016. 
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 2015-2016, 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) 

Programul de studii 
universitare de 

masterat 1) 

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 

Cifre de 
școlarizare 

pentru studii 
cu taxă 

Cifra 
totală de 

școlarizare 2) 3) 4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+8 

Contabilitate Contabilitate, audit şi 
informatică de gestiune IF 50      

Marketing Marketing şi comunicare 
în afaceri IF 50      

TOTAL 2  100      
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 2015-2016. 
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 Ştiinţa 

sportului şi educaţiei fizice 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. 
 
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 2015-
2016. 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 2015-2016, 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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Domeniul de 
master 1) 

Programul de 
studii universitare 

de masterat 1) 

Forma de 
învăță-
mânt1) 

Capacitatea 
de 

școlarizare1) 
(număr maxim de 
studenți care pot fi 

școlarizați) 

Cifra de școlarizare 
pentru studii finanțate 

de la bugetul de stat 
Cifre de 

școlarizare 
pentru studii 

cu taxă 

Cifra totală 
de 

școlarizare 2) 3) 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+8 

Știinţa sportului 
şi educaţiei 
fizice 

Activităţi motrice 
curriculare şi de 
timp liber 

IF 50      

Kinetoterapia în 
educarea şi 
reeducarea 
funcţională 

IF 50      

Performanță 
sportivă IF 50      

TOTAL 3  150      
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 2015-2016. 
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). 
 

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 (VRBPM, IASTE, Master PIPP(SIE)) 

3.300 lei/an (BM) 
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 Regulamentul de 
 admitere pentru anul 2015 
 

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; 

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; 
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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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Regulament de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii 
universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2014-2015 

 
 

Cadrul legal 
 

In conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 
din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea studiilor universitare de masterat, 

având în vedere  prevederile  Legi nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor 
învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii 
de învăţământ superior de stat acreditate,  

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și al 
ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică 
nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de 
învățământ superior, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr.26/2015 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Educației și Cercetării Științifice,  

în baza Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.179 din 05.02.2015,  
  
 Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (UB) a adoptat următorul 

Regulament de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii şi a altor cursuri 
2014-2015,  în şedinţa din data de 26.03.2015. 

 
Capitolul I - Generalităţi 

 
Articolul 1. 
(1) Examenele de finalizare a programelor de studii în învăţământul superior, universitar şi 
postuniversitar, a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă, a programelor de conversie profesională, perfecţionare, formare continuă, formare 
psihopedagogică şi altor cursuri organizate de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 
(UB) şi anume examenul de absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul 
de selecţie, examenul de disertaţie, colocviul şi portofoliul didactic - denumite, în continuare, 
examene, se organizează şi se desfăşoară potrivit cadrului general stabilit prin OMEN nr. 
3.179/05.02.2015 şi al prezentului regulament; 
(2) În fiecare an universitar, examenele de finalizare se pot organiza în trei sesiuni: de iarnă 
(februarie), de vară (iunie - iulie) şi de toamnă (august - septembrie);  
(3) Pentru programele de studii postuniversitare de scurtă durată (specializare, perfecţionare), 
precum şi pentru alte forme de programe de formare continuă/specializare, examenul de 
finalizare se desfăşoară conform perioadelor prevăzute în planurile de învăţământ respective, 
dar nu mai mult de două sesiuni.  
 
Articolul  2. 
(1) UB organizează examene de selecţie, în condiţiile OMECTS 3.952/03.05.2012; 
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(2) UB poate organiza, după caz, examen de absolvire, examen de licenţă sau examen de 
diplomă, pentru absolvenţii programelor de studii universitare proprii sau ai altor instituţii de 
învăţământ superior de stat sau particulare, la: 

a) programe de studii universitare de licență/ specializări acreditate în condițiile legii; 
b) programe de studii universitare de licență/specializări autorizate să funcționeze 

provizoriu, pentru care au, în același domeniu de licență, programe de studii 
universitare de licență/specializări acreditate. 

(3) UB poate organiza examen de disertaţie la finalizarea programelor universitare și 
postuniversitare de master şi a studiilor aprofundate, la programele de studii pentru care are 
aprobare de funcţionare de la Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, numai pentru 
absolvenţii proprii; 
(4) UB poate organiza examen de absolvire la finalizarea programelor de studii 
postuniversitare de specializare şi programelor de conversie profesională a cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar (OMECTS 6.194/13.11.2012), numai pentru absolvenţii 
proprii; 
(5) UB poate organiza evaluarea finală pentru programele de formare continuă a personalului 
din învăţământul preuniversitar (conform OMECTS 5.564/07.10.2011) şi a programelor de 
formare continuă, numai pentru absolvenţii proprii; 
(6) UB poate organiza portofoliul didactic la finalizarea programelor de pregătire 
psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), 
în regim universitar sau postuniversitar. 

  
Capitolul II – Organizarea și desfășurarea examenelor 

 
Articolul  3. 
(1) Programele de studii de învăţământ universitar de lungă durată (4-6 ani la cursurile de zi), 
se încheie după caz, cu examen de licenţă sau de diplomă; 
(2) Programele de studii de învăţământ universitar de scurtă durată (3 ani la cursurile de zi)  se 
încheie cu examen de absolvire; 
(3) Programele de studii postuniversitare de aprofundare și master se încheie cu examen de 
disertaţie; 
(4) Programele de studii universitare de licență se încheie cu examen de licență (sau cu 
examen de diplomă pentru învățământul din domeniul Ştiințelor inginerești), conform 
prevederilor art.143 alin. (1) lit. A) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare;  
(5) Programele de studii universitare de master se încheie cu examen de disertație; 
(6) Programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se 
finalizează cu examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe 
parcursul programului. Examenul de certificare a competenţelor profesionale trebuie să 
verifice capacitatea de a aplica practic competenţele dobândite în cadrul programului. 
Examenul de certificare a competenţelor profesionale pentru programele de studii 
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, avizate să se desfășoare în 
cadrul Universităţii, poate fi susţinut numai de absolvenţii proprii şi numai în cadrul 
Universităţii; 
(7) Programele de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar se încheie cu examen de absolvire. Examenul se susţine numai la instituţia de 
învăţământ superior absolvită; 
(8) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cu durată mai 
mică de un an, şi studiile postuniversitare de perfecţionare se finalizează prin colocviu; 
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(9) În situația în care într-un domeniu de licență există numai programe de studii universitare 
de licență autorizate să funcționeze provizoriu, absolvenții acestor programe susțin examenul 
de licență/diplomă la instituții de învățământ superior acreditate care au programe de studii 
universitare de licență acreditate similare, stabilite de către Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior. 

 
 

II.1 Programe de studii universitare de licenţă (Legea 288/2004) şi 
programe de studii universitare de lungă şi scurtă durată (Legea 84/1995) 

 
 
Articolul  4. 
(1) Examenul de absolvire, examenul de licenţă şi examenul de diplomă constau, fiecare, din 
câte 2 probe, şi anume: 

a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/ 
lucrării de licenţă/proiectului de diplomă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice. 

(2) Tematica și bibliografia se publică pe site-ul web al facultăților; 
(3) Modalităţile de susţinere a probei 1 pot fi: scris, oral sau probă practică, în funcţie de 
specific, se stabilesc de consiliul facultății și constituie anexă la prezentul regulament. Probele 
menţionate la alin. (1) se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a 
comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului; 
(4) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unei note, nota de promovare este 
de cel puţin 5,00; 
(5) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de 
examen, precum și media examenului de licență/diplomă se determină cu două zecimale, fără 
rotunjire. Media de promovare a examenului  de licență/diplomă trebuie să fie cel puțin 
6,00.  Un examen promovat nu se poate repeta, pentru mărire de notă; 
(6) Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Preşedintele şi 
secretarul comisiei nu acordă note; 
(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență/diplomă 
nu este publică; 
(8) Pentru un examen nepromovat, la repetarea examenului, recunoaşterea probelor 
promovate în sesiunile anterioare este de competenţa consiliilor facultăţilor organizatoare, la 
cererea candidatului. Taxa de repetare a examenului se achită integral, indiferent de 
recunoaşterea probelor; 
(9) Modul de organizare a probelor se va stabili de către consiliul fiecărei facultăţi. 

 
Articolul  5. 
(1) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate poate fi susţinută scris, oral 
sau probă practică, la propunerea departamentelor, cu avizul consiliului facultăţii şi cu 
aprobarea Senatului UB; 
(2) Lucrările scrise se notează pe bază de bareme şi notele se trec în borderouri de corectare şi 
apoi pe teze, care se semnează de către corectori şi de către preşedintele comisiei; 
(3) Scopul lucrării de absolvire, a lucrării de diplomă/ licenţă sau a proiectului de diplomă 
este acela de a permite evaluarea capacităţii absolventului privind aplicarea în practică a 
cunoştinţelor dobândite şi rezolvarea în mod optim a problemelor specifice domeniului 
programului de studii, precum şi aprecierea nivelului competenţelor generale şi specifice, 
formate pe parcursul şcolarizării şi preconizate în planurile de învăţământ;  
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(4) Lucrările vor avea un caracter preponderent practic şi vor fi bazate pe rezultatele studiilor 
teoretice sau experimentale, proprii sau din literatura de specialitate, cele mai noi în domeniu; 
(6) Lucrările vor fi verificate cu soft-ul Plagiarism-Detector. Se interzice comercializarea de 
lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor al 
unei lucrări de licență/diplomă. Cel care se va găsi vinovat de această fraudă va fi eliminat din 
examen.  Conducătorii științifici ai lucrărilor răspund solidar cu autorii acestora de asigurarea 
originalității conținutului acestora (conf. Art. 143, alin. (4) din Legea educației naționale 
1/2011). O lucrare trebuie să se înscrie în următorii parametri: maximum 15% plagiat și 
minimum  20% originalitate; 
(7) Notele la proba 2 se acordă de comisie, pe baza susţinerii lucrării/proiectului în plenul 
comisiei, aprecierea (nota) din referatul conducătorului ştiinţific având caracter orientativ. 
Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, care va reflecta atât conţinutul 
lucrării cât şi modul de prezentare. Nota finală este media aritmetică a notelor propuse, cu 
două zecimale, fără rotunjire. Preşedintele şi secretarul comisiei nu propun note; 
(8) În cazul în care un candidat nu a promovat susţinerea lucrării/proiectului, comisia va 
hotărî pe loc dacă respectivul candidat îşi va menţine sau schimba tema şi se va menţiona 
acest lucru în catalogul probei; 
(9) Probele unui examen nu sunt eliminatorii; 
(10) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă 
nu este publică. 

 
Articolul  6. 
Pot susţine, după caz, examen de absolvire, de licenţă sau de diplomă: 
a) absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate şi ai programelor de studii autorizate 

din domenii în care funcţionează cel puţin un alt program de studii acreditat; 
b) absolvenţii de învăţământ superior ai unor programe de studii acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu de la alte universităţi de stat sau particulare din ţară (exclusiv 
pentru absolvenţii care au început studiile la programe de studii neautorizate, dar care sunt 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate la data susţinerii examenului de 
finalizare a studiilor, și exclusiv pentru absolvenţii programelor de studii autorizate sau 
acreditate care au intrat în lichidare/ lichidate prin decizia ARACIS); 

c) absolvenţii de învăţământ superior particular care au promovat examenul de selecţie la UB 
cu promoțiile anterioare. 

 
Articolul  7. 
Candidaţii la examenul de licenţă/ diplomă prezintă, la înscriere, un certificat de competenţă 
lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională, eliberat de către departamentul de 
profil din UB, de instituţia de învăţământ superior pe care au absolvit-o sau de o altă instituţie 
specializată naţională sau internaţională, cum sunt: Consiliul Britanic, Institutul Francez, 
Institutul German, numai dacă documentele care atestă această competenţă sunt recunoscute 
de departamentul de profil al UB. 
 
Articolul  8. 
(1) Pentru toate programele de studii universitare de licenţă, pentru care UB are dreptul de a 
organiza examen de finalizare, acesta se desfăşoară în cadrul UB, în condiţiile prezentului 
regulament; 
(2) Examenele de finalizare la programele de studii universitare de licenţă, pentru care UB nu 
are drept de organizare, se desfăşoară în cadrul altei instituţii organizatoare, în condiţiile 
acesteia, cu încheierea unui protocol în acest sens, cu aprobarea senatelor universitare, după 
avizul consiliilor de administraţie. Pentru programele de studii universitare de licenţă 
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autorizare să funcţioneze provizoriu, dintr-un domeniu de licenţă unde există numai programe 
de studii autorizate provizoriu, protocolul se încheie cu instituţia de învăţământ superior 
stabilită de ARACIS.   

 
Articolul  9. 
 (1) De regulă, absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă, pentru care UB are 
dreptul de a organiza examen, se înscriu şi susţin, după caz, examenul de absolvire, de licenţă 
sau de diplomă în cadrul universităţii;  
(2) În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii programelor de studii, pentru care UB are 
dreptul de a organiza examen, se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de absolvire/ 
de licenţă sau de diplomă, la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare 
ale instituţiilor absolvite şi ale instituţiilor organizatoare, în condiţiile stabilite de senatul 
universitar al instituţiei organizatoare, după avizul consiliilor de administraţie; 
(3) În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii altor instituţii pentru care UB are dreptul de a 
organiza examen, se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de absolvire/ de licenţă sau 
de diplomă, la UB, cu aprobarea instituţiei absolvite şi a facultăţii organizatoare, în condiţiile 
prezentului regulament. 
(4) În ambele situaţii menţionate de alin. (2) şi (3), pentru schimbarea universităţii este 
necesar şi acordul ARACIS; 
(5) Înscrierea absolvenților pentru un examen se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de 
începerea probelor, la instituţia organizatoare, fie de către instituţia de învăţământ superior în 
care au urmat studiile, fie individual, în baza protocolului dintre aceste instituţii, şi cu 
respectarea strictă a prevederilor legale. Actele şi condiţiile de înscriere sunt prezentate în 
Anexa 1. Modalitatea de plată a taxei de susţinere a examenului de finalizare a studiilor se va 
menţiona în protocol. 

 
II.2 Programe postuniversitare şi programe de studii universitare de master 

 
Articolul  10. 
(1) Programele de studii postuniversitare de master şi programele de studii aprofundate se 
încheie cu examen de disertaţie, care constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi 
susţinerea disertaţiei; 
(2) Programele de studii universitare de master se încheie cu examen de disertație, care constă 
dintr-o singură probă, și anume: prezentarea și susținerea disertației; 
Programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se 
finalizează cu examen de absolvire. 
 
Examenul de absolvire constă din două probe și anume: 
a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate – probă susținută oral 
b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire 
 
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu 
un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul 
programului.  
Pentru cursurile de până la un an sau de maxim 60 de credite, examenul de certificare a 
competenţelor se desfăşoară printr-un colocviu final ce constă în prezentarea şi susţinerea 
lucrării de certificare (portofoliul practic din timpul cursurilor). Nota minimă de promovare 
este 6. 
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Pentru cursurile de peste un an sau cu mai mult de 60 de credite, examenul de certificare a 
competenţelor constă din două probe și anume : 
a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate – probă susținută oral 
b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de certificare 
Tematicele şi bibliografiile pentru  examenele de certificare a competenţelor profesionale sunt 
propuse de directorii de programe și afișate cu cel puțin trei luni înainte de examen 
 
 (3) Programele de formare şi dezvoltare profesională continuă, cu durată mai mică de un an, 
şi cursurile de perfecţionare se finalizează prin colocviu. 

 
Articolul  11. 
(1) Scopul lucrării de disertaţie/certificare/absolvire este acela de a evalua capacitatea 
absolventului privind aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite pe parcursul şcolarizării 
şi de a rezolva în mod optim problemele specifice domeniului programului de studii; 
(2) Disertațiile/Lucrările vor avea un caracter preponderent practic şi vor fi bazate pe 
rezultatele studiilor teoretice sau experimentale, proprii sau din literatura de specialitate, cele 
mai noi în domeniu; 
(3) Disertațiile/Lucrările vor fi verificate cu soft-ul Plagiarism-Detector. Se interzice 
comercializarea de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a 
calității de autor al unei disertații/lucrări. Cel care se va găsi vinovat de această fraudă va fi 
eliminat din examen.  Conducătorii științifici ai disertațiilor/lucrărilor răspund solidar cu 
autorii acestora de asigurarea originalității conținutului (conf. Art. 143, alin. (4) din Legea 
educației naționale 1/2011). O disertație/lucrare trebuie să se înscrie în următorii parametri: 
maximum 15% plagiat și minimum 30% originalitate; 
(4) Examenul de disertaţie/absolvire/certificare este promovat, dacă nota acordată este 
minimum 6,00 şi reprezintă media aritmetică a notelor date de membrii comisiei, cu două 
zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 
10, preşedintele şi secretarul comisiei nu acordă note; 
(5) Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie/ 
absolvire/ certificare, nu este publică; 
(6) În cazul în care un candidat nu a promovat proba din cadrul examenului de disertaţie/ 
absolvire/certificare, comisia va decide pe loc menţinerea sau schimbarea temei iniţiale pentru 
o sesiunea ulterioară şi se va menţiona acest lucru în catalogul probei; 
(7) Susţinerea disertației  sau a lucrării de absolvire/certificare este publică şi se desfăşoară în 
prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. 

 
Articolul  12. 
Nota minimă de promovare a colocviului este 6,00 şi reprezintă media aritmetică a notelor 
acordate de către membrii comisiei. 
 

II.3 Programul de studii de formare psihopedagogică 
 
Articolul  13. 
(1) Programul de studii de formare psihopedagogică se încheie cu prezentarea şi susţinerea 
portofoliul didactic; 
(2) Notele la susţinerea portofoliului se acordă în plenul comisiei, aprecierea (nota) din 
referatul conducătorului ştiinţific având caracter orientativ. Fiecare membru al comisiei 
propune o notă de la 1 la 10, care va reflecta atât conţinutul lucrării cât şi modul de 
prezentare. Nota finală este media aritmetică a notelor propuse, cu două zecimale, fără 
rotunjire. Preşedintele şi secretarul comisiei nu propun note. 
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Capitolul  III – Desfăşurarea examenelor 

 
Articolul  14. 
(1) Comisiile pentru examenele de finalizare, inclusiv comisiile pentru soluţionarea 
contestaţiilor - denumite în continuare comisii de examen - se stabilesc pe programe de 
studii, prin decizia rectorului UB, la propunerea departamentelor, aprobate de consiliile 
facultăţilor/ DPPD, la care sunt înmatriculaţi studenţii/ cursanţii şi validate în Senatului 
universitar; 
(2) Comisiile pentru studiile universitare şi postuniversitare, pentru cursurile postuniversitare 
de perfecţionare şi programele de formare continuă și programele de conversie profesională 
trebuie să fie formate din: preşedinte, minimum 3 membri şi un secretar; 
(3) Preşedintele comisiei de examen trebuie să fie profesor universitar sau conferenţiar 
universitar și să fie de la un alt program de studii. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă 
titlul ştiinţific de doctor și gradul didactic de cel puţin şef de lucrări/ lector universitar. 
Secretarul comisiei trebuie să aibă cel puţin gradul de asistent universitar doctor și are numai 
atribuţii de întocmire și administrare a documentelor; 
(4) În cadrul aceleiaşi comisii de examen (comisii centrale, inclusiv membri corectori 
cooptaţi, sau comisii de analiză și soluționare a contestațiilor), membrii acesteia, inclusiv 
secretarul, nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la 
gradul al III-lea inclusiv;  
(5) Decizia de numire a comisiei este valabilă pentru toate sesiunile de examen, pentru care se 
aplică prezentul regulament. Dacă după emiterea deciziei unii din membrii comisiei, inclusiv 
preşedintele şi secretarul, până la maximum ½ din membrii comisiei iniţiale nu pot participa, 
din motive obiective, la desfăşurarea examenului, numirea unor noi membri se va face cu 
aprobarea Consiliului de administrație, cu respectarea prezentului regulament; 
(6) Comisiile se fac publice prin afişare la avizierele facultăţilor/ DPPD şi pe site-ul 
facultăţilor/ DPPD. 

 
Articolul  15. 
(1) Subiectele probelor se stabilesc de comisia de examen. În situaţia existenţei a două sau 
mai multe comisii de examen pentru un program de studii, acestea stabilesc de comun acord 
subiectele; 
(2) La un program de studii, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii 
pentru toţi candidaţii (indiferent de forma de învățământ). 

 
Articolul  16. 
(1) Denumirea probelor, tematica şi bibliografia se stabilesc de departamentele de specialitate, 
se avizează în consiliile facultăţilor, conform regulamentelor proprii, se aprobă în Consiliul de 
administrație, şi se afişează cu cel puţin 2 luni înainte de perioada de desfăşurare a probelor. 
Modalitatea de susţinere a probelor se stabileşte de către Consiliul facultăţii, cu aprobarea 
Senatului; 
(2) Calendarul probelor se stabileşte, cu cel puţin o lună înainte de începerea probelor, la 
propunerea facultăţilor, cu aprobarea Consiliului de administrație; 
(3) Denumirea examenului şi a probelor, modul de susţinere a fiecărei probe, tematica, 
bibliografia, condițiile și perioadele de înscriere şi calendarul probelor se vor menţiona în 
regulamentele  proprii ale facultăţilor/DPPD. 
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Articolul  17. 
Facultăţile și DPPD vor informa candidaţii despre condiţiile de înscriere, perioadele, tematică, 
accesul în biblioteci, cursuri de pregătire, acte necesare etc., prin afişare, la sediul facultăţii/ 
DPPD, pe paginile web ale acestora și, dacă este posibil, prin broșuri/ pliante tipărite.  
 
Articolul  18. 
(1) Rezultatele fiecărei probe se comunică/ afişează la sediul facultăţii organizatoare/ DPPD şi 
pe pagina web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia; 
(2) Eventualele contestaţii, privind rezultatele unei probe, se depun la secretariatul facultăţii/ 
DPPD unde absolventul susţine examenul, în termen de 24 de ore de la comunicarea/ afişarea 
rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii 
contestaţiilor, de către Comisia de analiză și soluționare a contestaţiilor,  numită de facultatea 
organizatoare. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultății organizatoare; 
(3) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate; 
(4) Comisiile de analiză a contestaţiilor se stabilesc de către Consiliul facultăţii, fiind formate 
din membri care nu au participat la evaluarea iniţială; 
(5) Deciziile Comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive. 

 
Articolul  19. 
(1) Absolvenţii învăţământului cu taxă din UB vor suporta cheltuielile de examinare. 
Absolvenții proveniţi de la universităţi private sau de stat, indiferent de regimul financiar în 
care au studiat, vor suporta cheltuielile de examinare, în cuantumul stabilit de către Senatul 
UB, pe bază de protocol; 
(2) Absolvenţii UB, în regim bugetar, care nu se înscriu sau nu se prezintă, în prima sesiune 
de examen a promoţiei acestora,  pot susţine în regim bugetar examenul în sesiunea a doua. 
Pentru cea de-a treia sesiune şi următoarele vor suporta cheltuielile de examinare, în 
cuantumul stabilit de către Senatul UB; 
(3) Un examen nepromovat se poate repeta într-o sesiune ulterioară la oricare instituţie 
organizatoare sau la UB, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în 
conformitate cu reglementările instituţiei organizatoare, stabilite conform legii. 

 
Articolul  20. 
(1) După încheierea examenelor de finalizare a studiilor organizate de UB, conducerea 
universităţii va informa, în scris, instituţiile ale căror absolvenţi s-au prezentat pentru 
susţinerea examenelor, despre rezultatele obţinute de aceştia; 
(2) Adresa de înştiinţare va conţine toate datele necesare completării registrelor matricole şi 
va fi semnată de secretarul-şef de facultate, decan, secretarul-şef al universităţii şi rector; 
(3) Dacă în termen de o lună de zile, de la terminarea perioadei legale de desfăşurare a 
fiecărei sesiuni, nu s-au primit rezultatele obţinute de absolvenţii UB la alte instituţii de 
învăţământ superior, conducerea universităţii va solicita în scris rezultatele acestora, 
instituţiilor organizatoare. 

 
Articolul  21. 
(1) Actele de studiu (diplomele şi certificatele) - pentru absolvenţii care au promovat la UB, 
după caz, examenul de absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul de 
disertaţie, examen de certificare colocviul sau portofoliul didactic - se eliberează de către UB, 
împreună cu suplimentele la diplome/ foile matricole, în termen de cel mult 12 luni de la data 
promovării; 
(2) Până la eliberarea diplomei/ certificatului, absolvenţii care au promovat examenul de 
finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire  a 
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studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi este necesar să conţină 
funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din Universitate, precum și 
informațiile următoare: 
a) domeniul de studii universitare; 
b) programul de studii/specializarea; 
c) perioada de studii; 
d) mediile anilor de studii; 
e) media de finalizare a studiilor; 
f) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de predare, locația 
geografică, numărul de credite și actul normativ care le stabilește (hotărâre a Guvernului, 
ordin al ministrului, după caz). 
(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile 
privind eliberarea duplicatelor actelor de studii; 
(3) Absolvenţii, care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un 
certificat de studii universitare, care va  cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu 
excepția lit. D), care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.  

 
Capitolul IV – Dispoziţii finale 

 
 

Articolul  22. 
(1) Întreaga responsabilitate, privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare, 
revine conducerii Universităţii şi comisiilor de examen; 
(2) Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un examen de finalizare, un 
certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace 
frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 
 
Articolul  23. 
Membrii comisiei de examen sunt remunerați pentru această activitate, exclusiv de facultatea 
organizatoare, în funcţie de situaţia financiară a acesteia, cu acordul consiliului facultăţii. 
 
Articolul  24. 
În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, care susţin examenele de licenţă în 
alte instituţii organizatoare decât cea pe care au absolvit-o, este interzisă perceperea de taxe de 
examinare de la studenţii respectivi de către instituţia organizatoare a examenelor. Pentru 
acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă, în cazul absolvenţilor 
proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior, se încheie un protocol scris cu instituţia de 
învăţământ absolvită de candidați, care cuprinde inclusiv aspectul achitării taxei de examen. 
Articolul  25. 
Prevederile prezentului regulament se aplică cu data aprobării în Senatul UB, începând cu 
promoția anului universitar 2014-2015, precum şi absolvenţilor promoțiilor anterioare care nu 
au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunile programate. 
Articolul  26. 
Începând cu data aprobării de Senatul UB, reglementările anterioare privind examenele de 
finalizare a studiilor în învăţământul superior se abrogă.  
Articolul  27. 
Conducerile Facultăţilor/DPPD vor duce la îndeplinire prevederile prezentului regulament. 
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Anexa 1 
 
 

CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE 
 
 

Candidaţilor declaraţi admişi la examenul de finalizare li se vor elibera actele de studii 
pe numele existent în registrul matricol la absolvirea studiilor (de obicei cel din certificatul de 
naştere). După absolvirea studiilor nu se mai fac modificări de nume în registrul matricol şi nu 
se aprobă eliberarea diplomei pe alt nume. În acest fel, se asigură corespondenţa între numele 
de pe diplomă, de pe suplimentul la diplomă şi din registrele matricole. 

Candidaţii, care şi-au schimbat numele pe parcursul anilor de studii sau după 
absolvire, se vor înscrie cu numele din registrul matricol, iar numele dobândit prin căsătorie, 
se trece la observaţii, în vederea verificării identităţii la intrarea în sala de examen. 

Înscrierea candidaţilor la examenul de finalizare se va face la secretariatele 
facultăţilor/DPPD, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea probelor, prin completarea fişei de 
înscriere F60.07/Ed.04, de către fiecare absolvent sau de instituţia absolvită, în situaţia în care 
există un protocol privind examenul de finalizare. 

Disertația/ proiectul/ lucrarea de licență/ de diplomă/ de absolvire/ de certificare sau 
portofoliul didactic elaborat de absolvent se predă la conducătorul științific, cu cel puțin 10 
zile înainte de începerea probelor. Conducătorul științific va face referatul de apreciere a 
lucrării, va semna în fișa plan la rubrica „Acceptată pentru susținere”, și-l va preda la 
secretarul facultății. Lucrarea de finalizare o va  preda secretarului comisiei de examen. Atât 
referatul cât și lucrarea de finalizare se predau cu cel puțin 2 zile înainte de începerea 
probelor. 

 
Actele necesare pentru înscrierea la examen, care se anexează la cererea de înscriere: 

 
1. Certificatul de naştere, în copie legalizată; 
2. După caz, certificatul (certificatele) de căsătorie şi/ sau actul (actele) de schimbare a 

numelui de la naştere, în copie legalizată; 
3. Fotocopie a actului de identitate; 
4. Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original – pentru examenul de finalizare a 

studiilor universitare de licență; Diploma de licență sau echivalentă + supliment diplomă, 
în original + copii legalizate – pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de 
master;  pentru celelalte studii, dosarul de finalizare va conține actele de studii, în 
original, care au condiționat admiterea la studii; 

5. Absolvenţii studiilor universitare de licență/ universitare de lungă durată din alte instituţii 
de învăţământ superior, vor prezenta la înscriere situaţia şcolară, cu semnătura rectorului 
şi ştampila instituţiei absolvite, însoţită de aprobarea instituţiei absolvite pentru susţinerea 
examenului de finalizare la UB şi de o adeverinţă care confirmă autenticitatea datelor din 
situaţia şcolară şi legalitatea studiilor absolvite de titular. Absolvenţilor UB, care susţin 
examenul de finalizare a studiilor la altă instituţie organizatoare, li se vor elibera situaţiile 
şcolare şi suplimentele la diplomă în condiţiile protocolului încheiat cu instituţia 
organizatoare. Suplimentele la diplomă se vor elibera după promovarea examenului de 
finalizare şi se vor anexa la diplomele de finalizare de către instituţia la care titularul a 
promovat examenul; 

6. Certificatul de competenţă lingvistică, de specialitate într-o limbă de largă comunicare 
internaţională, eliberat sau vizat de departamentul de profil din UB – pentru studiile 
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universitare de licență sau studiile universitare de lungă durată. Certificatele eliberate de 
organisme internaţionale acreditate se depun în copie legalizată; 

7. 2  (două) fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm, color (după modelul celor din cărţile de 
identitate. Fotografie nu se decupează de către absolvent). Fotografiile trebui să fie pe 
hârtie fotografică, pe care să se poată aplica ştampila. Nu se acceptă fotografiile în care 
titularii sunt îmbrăcați în haine de culoare închisă sau în care poartă ochelari cu lentile 
colorate; 

8. Fişa de lichidare,  semnată la toate rubricile; 
9. După caz, chitanţa de plată a taxei de examen; 
10. După caz, adeverinţa de promovare a examenului de selecţie, cu rezultatele examenului. 
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Regulament de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de 
abilitare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 
 
 

CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE 
 
Art. 1. Prezentul regulament are ca scop precizarea elementelor privind organizarea şi 
desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare la universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. 
Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat având la bază următoarele documente de referinţă, 
naţionale şi ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău: 

a. Legea nr. 1/2011; 
b. O.M. nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a 

atestatului de abilitare;  
c. Carta şi obiectivele strategice ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău privind 

activitatea didactică; 
d. O.M. nr. 5644/05.09.2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a 

CNATDCU. 
 

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
PROCESULUI DE OBŢINERE A ATESTATULUI DE ABILITARE 

 
I. Dispoziţii generale 
 
Art. 3. Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de 
doctorat.  
Art. 4. Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare ale 
candidatului. 
Art. 5. Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al MECS, la propunerea CNATDCU. 
Art. 6. Susţinerea în sesiune publică a tezei de abilitare în vederea obţinerii atestatului de 
abilitare se realizează în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în domeniile 
pentru care SD-UVAB organizează studii universitare de doctorat. 
Art. 7. Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie 
să îndeplinească standardele minimale identice cu standardele de acordare a titlului de 
profesor universitar, respectiv de CS I, stabilite de CNATDCU. 
 
II. Teza de abilitare, dosarul de abilitare şi componenţa comisiei de abilitare 
 
Art. 8. (1) Teza de abilitare prezintă: 

a) în mod succint şi documentat, principalele rezultate ştiinţifice originale obţinute de 
către candidat în cercetarea ştiinţifică, sportivă, creaţie artistică, după conferirea 
titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluţiei carierei 
academice, ştiinţifice şi profesionale, precum şi a direcţiilor principale de dezvoltare a 
acesteia, în contextul global al realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din 
domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare; 
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b) capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza 
şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi cercetării. 

(2) candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare în limba română, caz în care 
va fi însoţită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulaţie 
internaţională, caz în care va fi însoţită de un rezumat în limba română. 

Art. 9.  (1) Dosarul candidatului pentru acordarea titlului de abilitare va include minimum 
documentele următoare: 

a) cerere-tip pentru susţinerea abilitării, avizată de către Rector, redactată conform 
Anexei 1. 

b) Fişa de îndeplinire a standardelor minimale; 
c) Un portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în 

domeniul de doctorat vizat; 
d) Curriculum vitae şi lista de lucrări, semnate de către candidat; 
e) O declaraţie pe proprie răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor 

minimale stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al MECS şi originalitatea 
lucrărilor ştiinţifice din lista de lucrări; 

f) Copia legalizată a diplomei de doctor şi, dacă este cazul, copia legalizată a atestatului 
de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 

g) Documentele personale de identificare, în copie simplă: actul de identitate, dovada 
schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel 
din actul de identitate; 

h) Teza de abilitare, în formatul tipărit şi electronic. 
(2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt redactate în limba 
română sau engleză, ele vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română. 

Art. 10. (1) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare este alcătuită din 3 
membri, specialişti cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care deţin calitatea 
de conducător de doctorat. 

(2) Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie să nu fie cadre didactice 
titulare sau cercetători în cadrul UVAB sau în cadrul instituţiei din care provine candidatul, 
dacă acestea sunt distincte. 

(3) SD-UVAB transmite CNATDCU propunerile cu privire la componenţa comisiei de 
specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare. 

(4) CNATDCU, prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat 
vizat, numeşte comisia prevăzută la alin. (1). 

 
III. Procedura de abilitare şi emiterea atestatului de abilitare 
 
Art. 11. UVAB, după primirea notificării cu privire la aprobarea componenţei comisiei de 
specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare către CNATDCU, organizează susţinerea 
publică a tezei de abilitare. 
Art. 12. (1) UVAB verifică dacă dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare 
este complet, precum şi dacă sunt îndeplinite standardele minimale identice cu cele pentru 
acordarea titlului de profesor universitar, stabilite de CNATDCU şi aprobate prin ordin al 
MECS. 

(2) UVAB va publica pe site-ul oficial al instituţiei cel puţin următoarele documente: 
a) curriculum vitae şi lista de lucrări; 
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b) fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale; 
c) rezumatul tezei de abilitare; 
d) componenţa comisiei de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare. 

Art. 13. Comisia de specialitate pentru susţinerea tezei de abilitare analizează dosarul de 
abilitare depus de candidat, înaintea susţinerii publice, şi poate solicita lucrări ştiinţifice sau 
alte documente relevante pentru activitatea ştiinţifică, profesională şi academică a acestuia. 
Art. 14. (1) Teza de abilitare se susţine, de regulă, în limba română, în cadrul unei sesiuni cu 
caracter public. 

(2) În urma susţinerii publice, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare 
întocmeşte un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei 
de abilitare, precum şi motivaţia deciziei luate. 
Art. 15. UVAB transmite dosarul candidatului, împreună cu raportul prevăzut la art. 14 alin. 
(2), către MECS – CNATDCU, pentru analiză şi decizie. 
Art. 16. Direcţia de specialitate a MECS realizează verificarea conformităţii dosarului 
(potrivit art. 9 şi 15). Dacă se solicită, de către MECS, completarea acestuia, candidatul va 
transmite documentele solicitate în termen de 3 zile lucrătoare, deoarece UVAB trebuie să le 
trimită la MECS în termen de 5 zile lucrătoare. 
Art. 17. Comisia de specialitate a CNATDCU analizează dosarul de abilitare şi propune 
Consiliului general al CNATDCU, după caz, acordarea sau neacordarea atestatului de 
abilitare, pe baza unei rezoluţii motivate.  
Art. 18. Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezoluţiei comisiei de specialitate, 
analizează şi validează, după caz, punerea de acordare sau neacordare a atestatului de 
abilitare.  
Art. 19. (1) Pe baza validării de către CNATDCU a rezoluţiei favorabile de acordare a 
atestatului de abilitare se emite, pentru fiecare candidat, ordin al MECS. 

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) reprezintă atestatul de abilitare. 
(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se transmite la UVAB. UVAB îl va transmite 

candidatului. 
(4) În cazul în care CNATDCU validează rezoluţia de neacordare a atestatului de 

abilitare, MECS transmite această rezoluţie către UVAB. UVAB transmite candidatului 
această decizie şi îi returnează dosarul de abilitare. 
 
IV. Dispoziţii finale 
 
Art. 20. După emiterea ordinului prevăzut la art. 19 alin. (1), UVAB primeşte, de la direcţia 
de specialitate a MECS, teza de abilitare în format tipărit. 
Art. 21. În scopul acoperirii cheltuielilor cu privire la organizarea şi susţinerea tezelor de 
abilitare, UVAB percepe o taxă al cărei cuantum este stabilit de către Senatul Universităţii, la 
propunerea Consiliului de Administraţie. Taxa va acoperi cheltuielile aferente activităţii 
comisiei şi a altor cheltuieli indirecte. 
Art. 22. Pentru cadrele didactice titulare la UVAB, care candidează la UVAB sau la o altă 
universitate din ţară, taxa de abilitare (în cuantumul stabilit de universitatea respectivă) va fi 
achitată de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău din fondul de cercetare. 
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Anexa 1 
 

Universitatea „Vasile  Alecsandri” din Bacău 
 

 Avizat 
Rector, 

 
…………………………………. 
Îndeplinire standarde minimale 

 
   DA                 NU 

 
 

CERERE – TIP 
pentru susţinerea tezei de abilitare 

 
 

Domnule Rector, 
…………………………………………………………………………. 

 

        Subsemnatul/Subsemnata, 
…………………………………………….………….,  

       (prenumele şi numele) 

titular la …………………………………………..…………………….., având 

funcţia de …………………………………………………….., solicit prin 

prezenta susţinerea tezei de abilitare în domeniul de studii universitare de 

doctorat …………………………… ………………………………………… 

Solicit ca procedura de abilitare în domeniul 

……………………………..……… ………………………………………… să 

se desfăşoare în cadrul Universităţii „Vasile  Alecsandri” din Bacău. 

Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere 

şi în dosarul de abilitare corespund realităţii. 

 

[Data] 

         [Semnătura]  
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STUDIUL PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE 
A ELEVILOR DE LICEU, PARTICIPANȚI LA PREGĂTIREA ÎN VEDEREA 

SUSȚINERII EXAMENULUI DE BACALAUREAT 
 

Ancheta s-a realizat în perioada 28 – 31 martie 2015, folosindu-se ca tehnică de lucru 
chestionarul administrat direct clienților investigați, de către psihologul din cadrul 
Departamentului de Consiliere Profesională.  

Eşantionul a fost alcătuit din totalul elevilor de liceu participanți la orele de pregătire 
în vederea susținerii examenului de bacalaureat (120 elevi), program organizat de 
Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, pentru disciplinele: limba și literatura română 
(69 elevi) și matematică (51 elevi).   
 
Colegiul / Liceul urmat de către persoanele chestionate: 

Tabel nr.1 
a.  

CE  
„Ion 

Ghica” 

b.  
CN 

„Ferdi-
nand” 

c.  
CN 

„Ștefan 
cel 

Mare” 

d.  
CN 

„Gh. 
Vrânceanu” 

e.  
C 

„Heri 
Coandă” 

f.  
CN 

„Vasile 
Alecsandri” 

g. 
 

„Grigore  
Antipa” 

h. 
CNT 
„N.V. 

Karpen” 

20 
16,66% 

17 
14,17% 

17 
14,17% 

17 
14,17% 

13 
10,83% 

7 
5,83% 

6 
5% 

5 
4,17% 

i. 
CNC 

„Sf.Iosif” 

î.  
CT 

„Anghel 
Saligny” 

k.  
Lic. 

Sportiv 

l.  
C 

„Mihai 
Eminescu” 

m.  
CT 

„Dumitru 
Mageron” 

n. 
alte 

licee/ 
colegii 

o.  
nu au 

răspuns 

total 
răspunsuri 

4 
3,32% 

3 
2,50% 

2 
1,67% 

2 
1,67% 

2 
1,67% 

3 
2,50% 

2 
1,67% 

120 
100% 

 
Profilul urmat de către cei investigați: 
   

Tabel nr.2 
Nr. 
crt. 

a.  
uman 

b. 
 real 

c. 
tehnologic 

d.  
vocațional 

f.  
nu au 

răspuns 

total 
răspunsuri 

1. 24 
20% 

63 
52,50% 

26 
21,67% 

5 
4,17% 

2 
1,67% 

120 
100% 

 

I. Cum apreciați inițiativa Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău de a organiza 
activități de pregătire (la limba și literatura română și matematică) cu elevii de liceu 
pentru examenul de bacalaureat? 

 
Tabel nr.3 

Nr. 
crt. 

a. 
excelentă 

b. 
foarte 
bună 

c.  
bună 

d. 
satisfăcătoare 

e. 
nesatisfăcătoare 

f.  
nu au 

răspuns 

total 
răspunsuri 

1. 47 
39,17% 

48 
40% 

19 
15,83% 

5 
4,17% 

0 
0% 

1 
0,83% 

120 
100% 
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II. Credeţi că aceste activităţi de pregătire organizate de către Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău sunt complementare pregătirii de care elevii  beneficiază în 
cadrul liceului? 

 
Tabel nr.4 

Nr. 
crt. 

a.  
Da 

b. 
 Nu 

c.  
Nu știu 

d.  
Nu au 

răspuns 

Total 
răspunsuri 

1. 94 
78,33% 

7 
5,83% 

17 
14,17% 

2 
1,67% 

120 
100% 

 
 

III. La câte activităţi de pregătire aţi participat? 
 

Tabel nr.5 
Disciplina a.  

la o singură 
activitate 

b. 
între  
2 şi 5 

activităţi 

c.  
la toate 

d.  
nu au 

răspuns 

Total 
răspunsuri 

limba și 
literatura 
română 

69 
57,50% 

- - - 69 
100% 

 
matematică 

51 
42,50% 

- - - 51 
100% 

Total 120 
100% 

- - - 120 
100% 

 
IV. Cum apreciați modul de organizare și desfășurare a activităților:  

 
Tabel nr.6 

Disciplina a.  
excelent 

b. 
foarte 
bun 

c.  
bun 

d.  
satisfăcător 

e. 
nesatisfăcător 

f.  
nu au 

răspuns 

Total 
răspunsuri 

limba și 
literatura 
română 

9 
13,05% 

22 
31,89% 

21 
30,43% 

10 
14,49% 

1 
1,44% 

6 
8,70% 

69 
100% 

matematică 7 
13,73% 

17 
33,33% 

12 
23,52% 

2 
3,93% 

1 
1,967% 

12 
23,52% 

51 
100% 

Total 16 
13,33% 

39 
32,50% 

33 
27,50% 

12 
10% 

2 
1,67% 

18 
15% 

120 
100% 

 

V. Cum evaluați eficienţa activităților de pregătire pentru examenul de bacalaureat la 
care ați participat? 

 
Tabel nr.7 

Nr. 
crt. 

a.  
extrem de 
eficiente 

b. 
eficiente 

c.  
satisfăcătoare 

d. 
 slabe 

e.  
ineficiente 

f.  
nu au 

răspuns 

total 
răspunsuri 

1. 18 
15% 

80 
66,67% 

17 
14,17% 

1 
0,83% 

0 
0% 

4 
3,33% 

120 
100% 
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VI. Numiți alte discipline pentru care ați dori ca Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău să organizeze, gratuit, ore de pregătire: 
 

Clienții au avut posibilitatea de a scrie, potrivit opiniei lor, mai multe discipline. În total, 
au fost formulate 154 răspunsuri.  

 
Tabel nr.8 

a.  
biologie 

b. 
istorie 

c.  
geografie 

d. 
fizică 

e.  
chimie 

f.  
informatică 

total 
răspunsuri 

23 
14,93% 

23 
14,93% 

22 
14,29% 

18 
11,69% 

17 
11,03% 

15 
9,74% 

 
- 

g. 
engleză 

h. 
franceză 

i. 
sociologie 

î. 
logică 

k. 
filosofie 

l. 
economie 

- 

14 
9,09% 

8 
5,20% 

6 
3,90% 

5 
3,25% 

2 
1,30% 

1 
0,65% 

154 
100% 

 

 

VII. Când v-ați gândit prima dată să vă continuați studiile la universitate? 
 
 

Tabel nr.9 
Nr. 
crt. 

a.  
în cl.  

a VIII-a 

b. 
 în cl. 

 a IX-a 

c.  
în cl.  
a X-a 

d. 
în cl.  

a XI-a 

e.  
în cl.  

a XII-a, 
 în sem. I 

f.  
în cl.  

a XII-a, 
 în sem. II 

g. 
nu au 

răspuns 

total 
răspunsuri 

1. 49 
40,82% 

20 
16,67% 

8 
6,67% 

8 
6,67% 

20 
16,67% 

12 
10% 

3 
2,50% 

120 
100% 

 
 
 

VIII. Când ați aflat prima dată despre oferta educațională a Universității „Vasile 
Alecsandri” din Bacău? 
 

Tabel nr.10 
Nr. 
crt. 

a.  
în cl.  

a VIII-a 

b. 
 în cl. 

 a IX-a 

c.  
în cl.  
a X-a 

d. 
în cl.  

a XI-a 

e.  
în cl.  

a XII-a, 
 în sem. I 

f.  
în cl.  

a XII-a, 
 în sem. II 

g. 
nu au 

răspuns 

total 
răspunsuri 

1. 3 
2,50% 

11 
9,17% 

8 
6,67% 

25 
20,83% 

30 
25% 

41 
34,16% 

2 
1,67% 

120 
100% 
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IX. Cum ați aflat despre oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din 
Bacău?  

Clienții au avut posibilitatea, potrivit opiniei lor, de a bifa mai multe variante de 
răspuns. În total, au fost formulate 256 răspunsuri.  

 
Tabel nr.11 

Variante de răspuns   Variante de răspuns  

a. prin emisiuni radio - TV 8 
3,12% 

h. informaţii primite de la membrii 
familiei 

12 
4,69% 

b. ziare, reviste, publicaţii media 10 
3,90% 

i. informaţii primite de la profesorii 
de liceu      

41 
16,02% 

c. prezentări în cadrul orelor de 
dirigenţie / consiliere vocaţională 

26 
10,15% 

î. vizite în instituţia universitară 
băcăuană 

8 
3,12% 

d. broşuri, pliante, postere 37 
14,46% 

k. prin intermediul participanţilor la 
„Caravana admiterii”  

5 
1,96% 

e. participând la „Ziua porţilor 
deschise” 

4 
1,56% 

l. alte surse 13 
5,07% 

f. consultarea site-ului universităţii 
 

18 
7,04% 

m. nu au răspuns 0 
0% 

g. informaţii primite de la prieteni şi 
colegi 

74 
28,91% 

n. TOTAL 
RĂSPUNSURI 

256 
100% 

 
 
X. Când v-ați ales domeniul în care vreți să urmați studiile universitare?  

Tabel nr.12 
Nr. 
crt. 

a.  
în cl.  

a VIII-a 

b. 
 în cl. 

 a IX-a 

c.  
în cl.  
a X-a 

d. 
în cl.  

a XI-a 

e.  
în cl.  

a XII-a, 
 în sem. I 

f.  
în cl.  

a XII-a, 
 în sem. II 

g. 
nu au 

răspuns 

total 
răspunsuri 

1. 9 
7,50% 

16 
13,33% 

15 
12,50% 

26 
21,67% 

28 
23,33% 

23 
19,17% 

3 
2,50% 

120 
100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
 
 

PROF. UNIV. DR. ADRIANA-GERTRUDE ROMEDEA, DE LA  UNIVERSITATEA 
„VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, A PRIMIT  PREMIUL DE EXCELENȚĂ AL  

ASOCIAȚIEI ROMÂNE A DEPARTAMENTELOR UNIVERSITARE 
FRANCOFONE (ARDUF)  

 
La 20 Martie, în întreaga lume se sărbătorește Ziua Internațională a Francofoniei. 

Institutul Francez din Iași a extins ziua de 20 martie la nivelul unei luni întregi oferind 

evenimente variate, culturale și sportive. Anul acesta, pe 27 martie 2015, Universitatea „Al. I. 

Cuza” Iași a aniversat cea de-a XX-a ediție a Colocviului Internațional „Zilele Francofoniei”, 

în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei, Institutul Francez din Iași și Asociația 

Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF).  

În deschiderea  Colocviului Les imaginaires de la Francophonie, organizatorii au prezentat 

un film documentar dedicat celor 20 ani de la prima ediție, urmat de decernarea premiilor 

ARDUF: 

1. CEA MAI BUNĂ TEZĂ DE DOCTORAT: Anca Mihaela CĂILEANU, 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași,  conductor științific, Prof univ. dr. Alexandru 
CĂLINESCU; 

2. PREMIUL TÂNĂRULUI CERCETĂTOR:  Prof. univ. dr. Carmen ANDREI, 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați; 

3. PREMIUL DE EXCELENȚĂ: Prof. univ. dr. Adriana-Gertrude ROMEDEA, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prorector cu programe de învățământ și 
activități studențești, fost Decan al Facultății de Litere, cu implicare activă în 
sprijinirea francofoniei și a studiilor filologice, cu o bogată activitate de cercetare, 
redactor-șef al revistei INTERSTUDIA, organizator de colocvii internaționale în 
domeniul francofon; 

4. PREMIUL OPERA OMNIA: Prof. univ. dr. Marina MUREȘANU-IONESCU, 
pentru întreaga activitate, ca întemeietor de școală, fondator al JOURNÉES DE LA 
FRANCOPHONIE, sprijin constant al francofoniei în mediul universitar și activitate 
științifică. 

 

Premiile au fost înmânate de către Prof. univ. dr. Elena-Brândușa STEICIUC, de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, președinta ARDUF. În continuare, profesori și 

cercetători din țară și din străinătate au ținut conferințe în plen și pe secțiuni, au schimbat 

opinii despre Imaginaires et expériences identitaires ; poétiques du divers dans les littératures 

francophones, La francophonie des mythes, le mythe de la francophonie, Imaginaires de la 

langue.  
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Francofonia sărbătorită la Facultatea de Litere 
 

Colectivul de profesori de limba şi literatura franceză de la Facultatea de Litere a 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, şi în acest an, o serie de activităţi 
culturale şi ştiinţifice care şi-au propus să celebreze francofonia şi valorile ei universale. 
Miercuri, 18 martie, de la ora 12.00, în sala de conferinţe de la biblioteca universităţii, 
devenită neîncăpătoare, studenţii Facultăţii de Litere, alături de elevii de la mai multe şcoli şi 
licee din Bacău au fost protagoniştii celei de-a 15-a ediţii a sărbătorii francofoniei, devenită 
tradiţională în seria de manifestări organizată anual de Departamentul de limbi străine al 
facultăţii.  

Cum văd tinerii de astăzi viitorul francofoniei? La această întrebare au răspuns, în 
diferite moduri şi prin mijloace de expresie inedite toţi cei implicaţi în activităţile acestei zile.  
Originalitatea şi creativitatea studenţilor şi elevilor care au participat la concursul de afişe 
(având ca personaj central pe regele Ludovic al XIV) au fost apreciate de toţi participanţii, iar 
competenţa şi acurateţea traducerii unor texte din română în franceză au fost, la rândul lor, 
răsplătite cu premii şi diplome. S-au distins cu rezultate deosebite studenţii Oana Diaconu 
(Engleză-Franceză, anul al III-lea) Dumitriţa Bejan (Traducere şi interpretare, anul I) Gavril 
Cristina, Bondea Alexandra, Gâscă Ana-Maria (Franceză-Română, anul al III-lea) Grama 
Aura (Masterat, Limba franceză. Practici de comunicare, anul al II-lea), Mîrţi Daniel, Bejan 
Dumitriţa, Turnea Paula (Traducere şi Interpretare, anul I), Popescu Ioana, Toma Andreea 
(Engleză-Franceză, anul I), Busuioc Emima (Engleză-Franceză, anul al II-lea), Herghea 
Andreea (Traducere şi interpretare, anul al II-lea), Matei Alina (Română-Franceză, anul al II-
lea), Alban Elena Amalia, Spînu Doiniţa, Hagimă Andreea, Burlă Oana, Petrea Mădălina 
(Franceză-Română, anul I). 

 
O notă aparte, care a oferit autenticitate ideilor francofone exprimate şi a asigurat un interes 
crescut din partea publicului participant a fost conferită de prezenţa studenţilor stagiari din 
Belgia şi Franţa, Frederic Kienen, Elodie Peurou, Kevin Raynaud, Eve-Rachel Aloysius (de la 
Facultatea de litere). Lor li s-au alăturat şi alţi studenţi veniţi să studieze la Bacău prin 
programul Erasmus: Anthony Das Merces şi Florent Dumartin (de la Facultatea de inginerie). 
Cu toţii au jurizat producţiile colegilor români şi le-au prezentat, la rândul lor, o parte din 
experienţa lor. Dezbaterea care a urmat a incitat publicul să ofere argumente în favoarea 
studierii cât mai multor limbi străine, eliminând tendinţa - şi tentaţia care, din păcate, încă se 
mai manifestă - de a le alege ca obiect de studiu doar după utilitatea lor temporară. Studenţii 
francezi au devenit, în continuare, adevăraţi antrenori lingvistici pentru participanţii români, 
cărora le-au propus să se întreacă în scriere, pronunţie şi cultură generală prin diferite jocuri 
(Les calligrammes, Jeu de l’oie, Questions pour un champion). 
 
Frumuseţea limbii franceze a fost descoperită şi împărtăşită, cu această ocazie, de un grup de 
elevi ai Liceului pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău (sub îndrumarea profesoarei lor, 
Maricica Iosub) într-un moment artistic care a precedat prezentarea ultimului număr al 
revistei studenţilor francofoni, "Reste a voir", de către coordonatorul numărului, Frederic 
Kienen. Studentul belgian, colaborator entuziast şi constant în diferite proiecte didactice şi 
culturale ale facultăţii, a subliniat rolul unei asemenea reviste în formarea spiritului critic şi a 
competenţei lingvistice în limba franceză.  
 
Chiar dacă necunoscutele şi fluctuaţiile lumii în care trăim ne interzic răspunsuri tranşante, 
este evident că soarta francezei şi a francofoniei depinde, în ultimă instanţă, de talentul şi 
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perseverenţa tinerilor studioşi şi a profesorilor lor, ale căror resurse de entuziasm şi pasiune 
sunt încă viguroase. Datorită lor, dialogul mijlocit de limba franceză este mereu, la Facultatea 
de Litere din Bacău, o sursă de satisfacţie şi optimism. 
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Workshop în cadrul proiectului POSDRU „Programe de studii flexibile și 
competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)” 

 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a găzduit pe 24 martie 2015 un workshop 

destinat studenţilor din cadrul Facultăţilor de Inginerie, Ştiinţe și Științe Economice, susţinut 
de către firma Softescu S.R.L. din Bacău. Activitatea s-a derulat în cadrul proiectului 
POSDRU „Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)”, proiect coordonat de Agenția de Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST din Iași în care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
este parteneră. Firma Softescu oferă clienţilor posibilitatea de a avea o pagină web adaptabilă 
la orice dispozitiv modern. Cei doi reprezentaţi, Ionuţ Stan (Director of Operations) şi 
Claudiu Păuleţ (Senior Drupal Developer) au prezentat un scurt istoric al internetului  şi 
modul în care au evoluat aplicațiile și instrumentele pentru programare web.  

Prof. univ. dr. ing. George Culea a discutat cu studenţii despre Windows 10 şi despre 
facilitățile pe care Microsoft le oferă studenților. Studenţii s-au dovedit foarte interesaţi, 
adresând întrebări cu privire modul de realizare al paginilor web. Firma Softescu i-a invitat pe 
toţi cei care sunt interesaţi de domeniul infomaticii, de paginile web sau de modul de operare 
al firmei, să viziteze sediul acesteia. La eveniment au participat şi reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţean Bacău şi cadre didactice din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
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Întâlnire de lucru la Bucureşti în cadrul proiectului BLISS:  
Bacău şi Lugano – Predarea Informaticii pentru o Societate Durabilă 

 
 

Proiectul BLISS: Bacău şi Lugano – Predarea Informaticii pentru o Societate Durabilă, 

finanţat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru 

Uniunea Europeană extinsă, este implementat de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia şi se află în al doilea an de 

derulare. În ziua de 20 martie 2015 a avut loc la Bucureşti o întâlnire de lucru. Coordonatorul 

echipei elveţiene şi reprezentanţii echipei române au discutat aspecte legate de colaborarea 

cadrelor didactice de la cele două universităţi în cercetare şi în realizarea unui program 

modern de master la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

A fost evaluat stadiul activităţilor care se derulează în prezent în cadrul proiectului: un 

concurs de dezvoltare de aplicaţii pentru studenţi şi realizarea a două cărţi, la care au fost 

invitaţi să contribuie profesori de Informatică din toată lumea. Au fost stabilite detaliile vizitei 

de lucru la Università della Svizzera italiana, pe care echipa română urmează să o realizeze în 

luna mai (participarea la o conferinţă organizată la Lugano, vizita la Institutul de Inteligenţă 

Artificială Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, discuţii cu conducerea 

Facultăţii de Informatică din Elveţia în vederea organizării programului de master în 

Informatică la Bacău). Întâlnirea s-a încheiat cu o vizită specială la Palatul Parlamentului. 
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ERASMUS ONLINE OPEN DOORS 

la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
 

 

 

Joi,  12 martie 2015, a avut loc în Aula „Vasile Alecsandri”, Corp D, etajul I, începând 
cu ora  10,  evenimentul Erasmus Online Open Doors (E2OD) organizat de Biroul de Relații 
Internaționale și Programe Comunitare al Universității în colaborare cu Agenția Națională 
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) 
din București. Activitatea s-a adresat tuturor studenților care doresc să afle noutăți despre 
oportunitățile de mobilitate în străinătate pentru viitoarele selecții Erasmus.  

Evenimentul a început cu o transmisiune televizată live a ANPCDEFP în care au fost 
prezentate condițiile de a deveni student Erasmus, beneficiile în plan personal și profesional. 
Invitați au fost reprezentanți ai ANPCDEFP (Nicoleta Popa și Andrei Popescu), o fostă 
studentă Erasmus (Ana Maria Manu) și un specialist în resurse umane (Adriana Comăneci). 

Activitatea a continuat cu o prezentare din partea Biroului de Relații Internaționale și 
Programe Comunitare al Universității, în care au fost precizate condițiile și oportunitățiile 
specifice universității în privința mobilităților de studii și plasament Erasmus. La eveniment 
au participat și foști studenți Erasmus care au împărtășit din experiențele lor prin programul 
Erasmus, precum și studenții Erasmus străini din Franța, Turcia și Spania veniți să studieze la 
universitatea noastră. Prezentarea a constituit un real succes, la eveniment participand în jur 
de 190 studenți de la toate facultățile Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
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Workshop „Iubirea între vis şi realitate”, ediția a II-a 

 

Joi, 5 martie 2015, corp D, sala D215, ora 14:30, la Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, a avut loc workshop-ul „Iubirea între vis şi realitate”, ediția a II- a, organizat de 
către Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul universităţii, susţinut de doamna 
psiholog Doina Pascal împreună cu voluntarii D.C.P. (Radu Marian Botez, Liviu Sociu, 
Tudor Bibire Ghenadi, Cristina Ifrim, Sebastian Roman şi grupul vocal al voluntarilor DCP 
„GRACERS”). 

La acest eveniment au participat aproximativ 70 de studenți (de la toate facultățile) și 
30 de elevi (de la Școala Gimnazială Nr.10 și Școala „Spiru Haret” din Bacău, de la clasa a 
VII-a). În cadrul evenimentului participanții au avut ocazia să vorbească despre propriile 
gânduri, emoţii, sentimente, experienţe, nevoi referitoare la iubire (definiţia iubirii, diferența 
dintre iubirea adevărată și simpla prietenie, semnele iubirii, cum ne dăm seama că suntem 
îndrăgostiți cu adevărat, problemele de cuplu, secretele unei relaţii stabile, inteligenţa 
emoţională). Au avut loc dezbateri pe temă, participanții găsind în workshop un bun context 
de exprimare a opiniilor, stărilor și atitudinilor pe tema iubirii. Cu acest prilej a fost aplicat 
celor interesați Chestionarul de maturizare emoțională – Friedmann. 

Pe parcursul desfășurării întâlnirii am fost încântați de interpretarea unor  melodii de 
dragoste aparținând grupului vocal „GRACERS”. 
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Prima ediţie a proiectului „Super PROF, cariera mea didactică” 
la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 
 
Miercuri, 25.03.2015, corp D, sala 224, etaj 2, ora 12:00, la Universitatea “Vasile 

Alecsandri”din Bacău,  a avut loc prima ediţie a proiectului derulat de Departamentul de 
Consiliere Profesională - “Super PROF, cariera mea didactică”. 

La eveniment au participat: inspector de specialitate pentru învățământul primar, 
profesor Rodica Leonte; inspector cu perfecționarea de la Inspectoratul Școlar Județean 
Bacău, profesor Maria Dobroi; director D.C.P., prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu; 
psiholog D.C.P., Doina Pascal; director D.P.P.D., lector dr. Costică Lupu; titular al disciplinei 
Didactica specialității și coordonator practică pedagogică, prof. univ. dr. Luminița Bibire; 
studenți voluntari ai D.C.P. Proiectul a fost destinat tuturor studenților  care se pregătesc 
pentru cariera didactică ce au fost interesați de participarea la examenul de titularizare, 
sesiunea iulie 2015.  

Cei peste 90 de studenţi de la toate facultaţile și programele de studii cu profil didactic 
au participat la întâlnire și a urmărit cu maxim interes prezentarea invitatelor. Acestea au 
demonstrat practic modalitatea de documentare pentru candidați, accesând direct site-ul unde 
aceștia găsesc toate informațiile utile concursului. Ulterior prezentării, s-a realizat un veritabil 
dialog, în cadrul căruia studenții au adresat diverse întrebări punctuale de interes 
general/particular reprezentantelor inspectoratului, referitoare la acest prim examen extrem de 
important pentru viitoarea lor carieră didactică (termene și procedură de înscriere, locul lecției 
de probă, cerințe, tipuri de subiecte la proba scrisă, mod de evaluare, mod de ocupare a 
posturilor, distincția dintre un titular, un suplinitor  calificat și un suplinitor necalificat, modul 
de ocupare a catedrelor netitularizabile, modul de ocupare al unei catedre de către suplinitori). 
Având în vedere utilitatea evenimentului, interesul demonstrat şi participarea numeroasă a 
studenților, a devenit evidentă concluzia ca în anii viitori să se asigure continuitatea acestui 
proiect și o eficiență sporită. 
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