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Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare
pentru anul universitar 2017-2018

CADRUL LEGAL
Prezentul regulament asigură cadrul de organizare şi desfăşurare a concursului de
admitere pentru anul universitar 2017–2018 şi a fost întocmit folosind ca documente de
referinţă Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi competările ulterioare şi
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.102/15.12.2016, privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
pentru anul universitar 2017-2018.
În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176,
199, 200, 205, 277 şi art. 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
în baza 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 baza art. 76 din Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 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, cu modificările şi
completările ulterioare şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi
completările ulterioare şi al Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
nr. 6102/15.12.2016,
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a adoptat în şedinţa din data de
20.01.2017, următorul Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de
studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare pentru
anul universitar 2017-2018.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău aplică prezentul regulament la toate
programele de studii oferite, în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională şi
cerinţele pieţei forţei de muncă şi îl face cunoscut tuturor părţilor interesate, cu cel puţin 6
luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul instituţiei şi prin
publicare pe site-ul universităţii/ paginile web ale facultăţilor.
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Art. 2. (1) În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, UBc
organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în
vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv sportive ale candidaţilor;
(2) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin secretariatele facultăţilor, oferă
candidaţilor informaţii în legătură cu concursul de admitere. Diseminarea informaţiilor şi a
recomandărilor în legătură cu concursul de admitere se face prin intermediul Internetului şi a
mijloacelor locale de informare: afişare la avizierele facultăţilor, în locuri vizibile, broşuri de
admitere, ghidul studentului, pliante, flyere, anunţuri, precum şi prin lămuriri suplimentare
verbale, după caz, privind:
a) regulamentul de admitere aprobat;
b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condiţiile şi procedura de
recunoaştere a diplomelor obţinute în străinătate, modul în care se completează
cererea tip de înscriere;
d) perioadele sesiunilor de admitere;
e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
f) lista echipamentului necesar susţinerii probelor de aptitudini, pentru domeniile
unde se organizează acestea;
g) facilităţile sau condiţiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap);
h) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
i) alte informaţii utile candidaţilor;
(3) Conducerea UBc are întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 3. (1) Potrivit prevederilor legale în vigoare, Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii. Formaţiile
de lucru, pe programe de studii, ţin cont de calitatea procesului didactic şi de rentabilitatea
economică. Concursul de admitere se organizează în baza prezentului regulament, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Concursul 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, concursul de admitere 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 precizărilor din anexele regulamentului de admitere al UBc.
(3) Cifrele de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (în măsura în care acestea au
fost transmise de MEN) sunt incluse în anexe.
Art. 4. (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă admiterea se organizează pe domenii,
la specializările/ programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în
cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează pe domenii,
la specializările/ programele de studii acreditate în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în
domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(4) Pentru cursurile de conversie profesională şi pentru cursurile de specializare, cu
durata mai mică de un an, admiterea se organizează la programele de studii aprobate de
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art. 5. Potrivit legii, studiile universitare se pot organiza la următoarele forme de învăţământ:
a) ciclul I - studii universitare de licenţă - se pot organiza la forma de învăţământ cu
frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sau învăţământ la distanţă (ID);
b) ciclul II - studii universitare de master - se pot organiza la forma de învăţământ cu
frecvenţă (IF);
c) ciclul III - studii universitare de doctorat - se pot organiza la forma de învăţământ cu
frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR).
Art. 6. (1) La forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sunt alocate locuri finanţate de la buget
(fără taxă) şi locuri în regim cu taxă, la toate cele trei cicluri de studii;
(2) La formele de învăţământ la distanţă (ID) sunt alocate doar locuri în regim cu taxă;
(3) La formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sunt alocate doar locuri în
regim cu taxă, cu excepţia ciclului III – studii universitare de doctorat, unde sunt alocate şi
locuri finanţate de la buget (fără taxă).
Art. 7. (1) Concursul pentru admiterea la toate ciclurile de studii universitare şi toate formele
de învăţământ, menţionate la art. 4, 5, se poate organiza în două sesiuni, în condiţii identice,
înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie (în intervalul 10 31 iulie 2017 - sesiunea I; 4 - 24 septembrie 2017 - sesiunea II).
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc de
către fiecare facultate şi Şcoala de Studii Doctorale şi se fac publice, conform prevederilor
legale în vigoare, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare
la sediile UBc şi ale facultăţilor, precum şi prin publicare pe site-ul universităţii şi pe paginile
web ale facultăţilor.
Art. 8. (1) Pentru programele de studii universitare în limba română, admiterea la studii se
susţine în limba română.
(2) Cetăţenii străini pot fi înscrişi la studii universitare în limba română, după
absolvirea anului pregătitor. Sunt exceptaţi de la această prevedere, cetăţenii care prezintă
atestatul de limba română, acte de studii româneşti (diplome sau certificate) sau acte de studii,
situaţii şcolare ce atestă cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, întro unitate şcolară din sistemul naţional din România.
Art. 9. (1) Pentru programele de studii universitare de licenţă, organizate într-o limbă străină,
admiterea conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu
admis/respins.
(2) Pentru studiile universitare de master, organizate într-o limbă străină, admiterea
conţine obligatoriu un test în limba străină de predare a programului de studii.
(3) Pentru studiile universitare de doctorat, admiterea conţine obligatoriu o probă de
competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
(3) (4) Probele practice pentru testarea capacităţilor sportive sunt eliminatorii şi se
notează cu admis/respins.
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(4) (5) Proba de aptitudini vocaţionale este eliminatorie şi se notează cu admis/
respins.
Art. 10. (1) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a admiterii se stabilesc de către Consiliile
Facultăţilor, respectând reglementările legale şi ale ARACIS în ceea ce priveşte numărul
minim şi maxim de studenţi admişi.
(2) Detaliile privind criteriile de admitere şi de departajare a candidaţilor cu medie
egală cu media ultimului loc sunt prezentate în anexele prezentului regulament.
(3) La programele de studii, care nu organizează probe de admitere, candidaţii
completează un eseu motivaţional, privind alegerea programului de studii, datat şi semnat,
evaluat prin calificativul admis/ respins.
(4) Pentru domeniile/ programele de studii, la care concursul de admitere se desfăşoară
în două etape, se stabilesc distinct, înaintea fiecărei etape şi în funcţie de caracterul probelor
respective, listele cadrelor didactice, care participă la examinarea candidaţilor. Pentru prima
etapă, listele se stabilesc cu cel mult 24 ore înaintea începerii probei. Pentru etapa a II-a,
listele se stabilesc după încheierea probelor din prima etapă şi afişarea rezultatelor.
Art. 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.
Art. 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, directorul Şcolii de Studii Doctorale, directorul general administrativ,
secretarul şef pe universitate, secretarul comisiei centrale.
Art. 13. (1) Comisiile de admitere pe facultăţi sunt aprobate de către consiliile facultăţilor şi
validate de către Senatul universitar. Comisia de admitere, la nivel de facultate, are ca
preşedinte decanul sau un prodecan, iar ca membri prodecanii şi directorii de departamente.
Secretarul comisiei, la nivel de facultate, poate fi un cadru didactic.
(2) Pentru perioada organizării şi desfăşurării efective a concursului de admitere,
începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea şi afişarea contestaţiilor,
comisia de admitere pe facultate îşi stabileşte un sediu, dotat corespunzător.
Art. 14. Rectorul numeşte un secretar al comisiei de admitere pe universitate şi validează
secretarii desemnaţi de către consiliile facultăţilor, din rândul personalului didactic. O
persoană nu poate îndeplini funcţia de secretar al comisiei de admitere doi ani consecutivi.
Art. 15. (1) 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.
(2) Comisia de admitere, condusă de către un preşedinte, are întreaga răspundere
pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului şi pentru respectarea legalităţii în
desfăşurarea probelor de concurs şi afişarea rezultatelor.
Art. 16. Repartizarea sarcinilor către cadrele didactice şi personalul complementar, pe acţiuni
concrete, intră în atribuţiile preşedinţilor comisiilor de admitere la nivel de universitate şi
facultăţi.
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Art. 17. (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/ decanul dispune încetarea
imediată a atribuţiilor în legătură cu concursul de admitere, a persoanelor în cauză şi
înlocuirea lor.
CAPITOLUL III
CONDIŢII DE ADMITERE
Art. 18. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida numai
absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent
de anul absolvirii liceului, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi
recunoscute de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, ca fiind
studii/ diplome de bacalaureat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida numai
absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul
absolvirii programului de licenţă, absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată
organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, 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, precum şi absolvenţii studiilor organizate în străinătate
şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale,
ca fiind studii universitare de licenţă;
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida numai
absolvenţii cu diplomă de master obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul
absolvirii programului de master, absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată
organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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 direcţiile de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, ca fiind studii universitare de master.
Art. 19. (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile
de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv
în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
(2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română,
cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să prezinte un certificat de
competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul
Educaţiei Naţionale.
(3) Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza
de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de
înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta
la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
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Art. 20. Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate
ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi
ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate pentru aceştia de către
Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art. 21. (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe
de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi instituţiile de învăţământ care le oferă.
(2) 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, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.
(3) Candidatul, declarat admis la mai multe programe de studii universitare, optează
pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/
atestatului de recunoaştere a diplomei/ adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/ atestatului
de recunoaştere a diplomei/ adeverinţei 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.
(4) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se
suportă de către studenţi.
Art. 22. UBc respectă egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo
unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor acestora, sprijinând accesul acestora în
universitate.
Art. 23. (1) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor
liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale
recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără
susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, la cursurile unui singur
program de studii. Listele cu aceşti candidaţi sunt transmise de către MEN (prin ordin de
ministru).
(2) Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii la concursuri
sportive de nivel continental, mondial sau olimpic (locurile I, II, III), au dreptul de a se
înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, la cursurile
unui singur program de studii de licenţă, compatibile cu performanţele obţinute. De această
prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Confirmarea
distincţiilor obţinute se face de către federaţiile sportive de specialitate şi se avizează de
Ministerul Tineretului şi Sportului.
(3) Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut, în perioada
studiilor liceale şi după anul absolvirii studiilor liceale (după anul absolvirii ultimului an de
liceu) distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale ori internaţionale, pot
fi admişi la domeniile/programele de studii compatibile cu distincţiile obţinute, fără susţinerea
probelor de concurs, numai pentru locurile cu taxă. Obţinerea unui loc finanţat de la buget în
domeniile/ programele de studii compatibile cu distincţiile, cât şi admiterea la orice alt
domeniu/ program de studii (pe ambele categorii de locuri), este posibilă numai cu susţinerea
admiterii, în condiţiile celorlalţi candidaţi.
Art. 24. UBc poate acorda, potrivit legii, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget,
maximum cinci locuri fără taxă de şcolarizare, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat,
proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de Senatul universitar.
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Art. 25. (1) Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/ licenţă/
disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar 2016-2017, prezintă la
înscriere diploma de bacalaureat/ licenţă/ master sau 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) Prin excepţie de la alin. (1), pentru candidaţii care au promovat examenele de
bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului scris al
acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat
al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor
obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată
de către instituţia de învăţământ. Dacă se alege această variantă, universitatea trebuie să
notifice Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(3) În urma notificării, universitatea încheie cu Ministerului Educaţiei Naţionale un
protocol care cuprinde procedura tehnică de interconectare cu SIIIR.
Art. 26. (1) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de
stat au obligaţia să depună, în original, până la data stabilită în anexe, diploma/ atestatul de
recunoaştere a diplomei/ adeverinţa de bacalaureat/ licenţă/ disertaţie la secretariatul
facultăţii/ departamentului. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat/ licenţă/ master în sesiunile anului şcolar/ universitar 2016-2017.
(2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/ licenţă/ disertaţie/ atestatului de
recunoaştere a diplomei sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului
declarat admis, în termenul stabilit prin regulamentul de admitere al UBc, duce la pierderea
locului finanţat de la bugetul de stat.
(3) Cetăţenii menţionaţi la art. 18, 19, 20 alin (1), declaraţi admişi în ciclul de studii
universitare de licenţă, master şi doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de
bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile
elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
(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. 3313/ 2012.
CAPITOLUL IV
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE
DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor
Art. 27. (1) Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile facultăţilor.
(2) Documentele necesare pentru înscriere, sunt afişare la sediul facultăţilor şi pe
pagina web a acestora.
Art. 28. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/
paşaportului.
(2) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o cerere de înscriere în care se
menţionează, 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 studenţi înmatriculaţi.
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Art. 29. (1) La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de
licenţă, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din
promoţia 2017, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea
imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din
care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de
bacalaureat, termenul de valabilitate;
b) cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
c) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
d) adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de
medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă
cu afecţiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul 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: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice,
infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul
examinării”;
e) 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie
fotografică normală;
f) adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în
original sau copie legalizată) – în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a
urma un al doilea domeniu. Adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este
statutul financiar al studentului la acea facultate;
g) actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii;
certificatul 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 părintele/ 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;
h) distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (Art.
13, alin. (7) – OM 6102/2016 şi Art. 23 al prezentului regulament) sau admiterea
pentru a urma cursurile unui al doilea domeniu (program de studii), fără taxe de
şcolarizare;
i) cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile finanţate de la
buget) vor depune şi o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat
studii universitare de licenţă în România, finanţate de la buget, cu excepţia
absolvenţilor promoţiei 2017;
j) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
k) un dosar plic.
(2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a
copiilor ataşate la dosarul de admitere.
(3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la
comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
(4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte
informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
Art. 30. (1) Echipele de înscriere a candidaţilor (stabilite în consiliul fiecărei facultăţi)
primesc dosarele întocmite de către candidaţi, efectuează înscrierea şi, după caz, pentru cei
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care susţin probe practice/ scrise, 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/ programele de
studii la care doresc să concureze;
 cererile tip de înscriere sunt completate corect;
 candidaţii vor preciza în ordine preferenţială, după caz, domeniile/ programele de
studii 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/
programele de studii 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 asigură prezenţa permanentă a unui membru al comisiei de admitere pe
facultate.
(3) Comisia de admitere pe facultate verifică, zilnic, dosarele candidaţilor înscrişi şi
confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. În cazul constatării unor nereguli, candidaţii
respectivi sunt convocaţi, de urgenţă, la sediul comisiei de admitere pentru clarificarea
situaţiei şi adoptarea unei hotărâri definitive.
(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultăţile vor colecta datele cuprinse în
Anexa nr. 1 din OM nr. 3.313/2012.
Art. 31. (1) Facultăţile percep 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 site-ul universităţii şi pe
paginile web ale facultăţilor.
(2) Taxa de înscriere la concurs este diferenţiată pe facultăţi, în cuantumul stabilit de
Senatul universitar şi prezentat în Anexe.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul
superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Această scutire se acordă candidaţilor
care până la data de 01 octombrie 2017 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
sunt:
a)
orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un
singur 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%;
d)
candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%.
e)
candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%.
(5) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a - d, se acordă
candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2017 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent
de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.
(6) Candidaţii admişi fără susţinerea concursului, nu plătesc taxa de admitere pentru
domeniul/ programul de studii pentru care optează.
(7) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor
doveditoare.
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Art. 32. Notificare privind admiterea candidaţilor romi (potrivit Adresei MECTS nr.
45895/ 14 iunie 2012).
(1)
Dosarul de concurs al candidaţilor romi trebuie să cuprindă,
pe lângă actele solicitate de facultate, o recomandare, eliberată de o
organizaţie legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de
activitate, în care se menţionează că respectivul candidat face parte din etnia
romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.
(2)
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 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.
(3)
Locurile finanţate de la buget, repartizate candidaţilor romi le
asigură acestora admiterea pe criterii minimale (media 5.00) şi scutirea de taxe
de şcolarizare pe durata studiilor.
Art. 33. 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 legitimarea 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/ prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, cea a
prenumelui mamei.
Art. 34. Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere, la ciclul de studii
universitare de licenţă, la două sau mai multe facultăţi diferite şi/ sau la domenii/ programe de
studii diferite din cadrul aceleiaşi facultăţi, la domenii/ programe de studii care nu sunt prinse
în acelaşi pachet de opţiuni. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de concurs în parte.
Reducerile de taxă se acordă în condiţiile Art.31.
Art. 35. Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire, precum şi studenţii de la
un alt domeniu/ program de studii, cu finanţare de la buget, pot urma un alt domeniu/
program de studii, la ciclul de studii universitare de licenţă, numai prin concurs de admitere şi
numai în regim cu taxă.
Art. 36. 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 şi activitatea profesională a studenţilor din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din
Bacău - ciclul de studii universitare de licenţă.
Art. 37. (1) Studenţii cu taxă, care se înscriu la concursul de admitere pentru ocuparea unui
loc finanţat de la bugetul de stat la acelaşi domeniu, pot beneficia de recunoaşterea studiilor
absolvite şi vor fi înscrişi ca studenţi numai în anul I de studiu.
(2) Studenţii, începând cu anul al II-lea, se pot înscrie la concursul de admitere pentru
al doilea program de studii, corespunzător numărului de credite care vor fi promovate.
Aceştia vor urma numai cursurile celui de-al doilea program de studii; creditele de la primul
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program de studii vor fi recunoscute prin creditele transferabile.
Art. 38. (1) Absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată, cu diplomă, pot continua
studiile în învăţământul universitar de licenţă, 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 este stabilit de către
Senatul universitar, în funcţie de capacitatea de şcolarizare.
(3) Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2017-2018, în
anul de studii corespunzător examenelor recunoscute şi a numărului de diferenţe stabilit,
numai în regim cu taxă, în condiţiile Regulamentului privind activitatea didactică şi
activitatea profesională a studenţilor din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul
de studii universitare de licenţă.
Art. 39. (1) După încheierea perioadei de înscriere, comisia de admitere la nivel de facultate
întocmeşte listele nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, afişându-le la loc
vizibil, cu cel puţin 24 ore înaintea începerii primei probe. Aceste liste conţin date referitoare
la:
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.
SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs
Art. 40. (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie
ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă pot fi luate
în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, dar nu pot fi luate
în calcul mediile sau notele din anii de studii.
(3) Mediile generale/ Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt
valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea/ domeniul/ programul de
studii la care aceştia au candidat.
(4) Ordinea de clasificare, rezultată în urma admiterii, este utilizată şi pentru
repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi
candidaţi din fiecare domeniu/ program de studii.
(5) Regulamentul de admitere al UBc prevede în anexe, pentru fiecare facultate,
criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la concursul de
admitere, astfel încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită, conform
prevederilor legale în vigoare.
Art. 41. Criteriile de verificare şi notare se stabilesc de către fiecare facultate, ţinându-se
seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării
concursului de admitere.
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Art. 42. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierul/
avizierele şi pe pagina web a fiecărei facultăţi din cadrul UBc.
Art. 43. (1) 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.
(2) 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.
(3) La programele de studii, la care se completează eseul motivaţional sau se susţine
proba de aptitudini vocaţionale, rezultatul se comunică pe loc candidaţilor. Candidaţii
declaraţi respinşi la eseul motivaţional sau la proba de aptitudini vocaţionale nu pot continua
concursul de admitere.
Art. 44. (1) După încheierea probelor de concurs se calculează, pentru fiecare candidat,
media generală de admitere pe fiecare domeniu/ program de studii în parte, care se regăseşte
în anexe. Modul de calcul al mediei este afişat la sediul fiecărei facultăţi sau pe paginile web
ale acestora.
(2) Probele la care candidatul a absentat se notează cu ,,ABSENT”. Candidatul este
declarat „RESPINS” şi nu mai poate susţine probele următoare.
(3) Nota minimă care se poate acorda candidatului care participă la o probă de concurs
este 1,00 (unu);
(4) Media minimă generală de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai
mică decât 5,00 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu această notă.
(5) 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.
(6) Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obţinute de
candidaţi, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu/ program de studii,
conform criteriilor din Anexe.
(7) În cazul existenţei mai multor candidaţi, care au o medie egală cu cea a ultimului
loc repartizat iniţial, departajarea se face după criteriile din Anexe.
SECŢIUNEA a 3-a
Rezultatele concursului
Art. 45. 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.
Art. 46. Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia
centrală de admitere, se face prin afişare, la avizier şi pe pagina web proprie, specificându-se:
ora şi data afişării, iar pe liste, în dreptul fiecărui candidat, mediile finale obţinute la probele
de concurs, media generală şi domeniul/ programul de studii la care a fost repartizat (pentru
candidaţii declaraţi admişi), în funcţie de opţiuni.
Art. 47. (1) Contestaţiile se depun la sediul facultăţii organizatoare şi comisia de contestaţii
pe facultate le soluţionează.
(2) Nu se admit contestaţii pentru proba de aptitudini vocaţionale, probele orale sau de
aptitudini sportive.
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(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii,
rezultatele concursului de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate.
(5) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Art. 48. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea
contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de
admitere, pe listele candidaţilor declaraţi admişi nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.
(3) În urma concursului de admitere se întocmesc 4 tipuri de liste:
 lsta candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget;
 lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă;
 lista de aşteptare a candidaţilor fără loc (candidaţi care au obţinut media minimă de
admitere şi pot opta, la eliberarea unor locuri, din listele anterioare);
 lista candidaţilor respinşi.
(4) Candidaţii, care se retrag din concurs după încheierea înscrierilor, dar înainte de
afişarea rezultatelor, sunt consideraţi respinşi, chiar şi după susţinerea probelor. Taxa de
admitere nu se returnează, chiar dacă nu s-au prezentat la nici o probă.
(5) 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 Anexe;
b)
prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin Anexe;
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).
Art. 49. Candidaţii, care au obţinut media peste 5,00 şi nu sunt admişi pe locurile finanţate de
la buget, pot opta pentru studii în regim cu taxă.
Art. 50. Locurile finanţate de la buget, destinate cetăţenilor Republicii Moldova, rămase
neocupate în sesiunea de vară, vor fi scoase la concurs pentru aceeaşi categorie de candidaţi,
în sesiunea de toamnă. Dacă şi după sesiunea din toamnă rămân locuri neocupate, acestea se
raportează la MEN şi rămân neocupate.
Art. 51. (1) Locurile finanţate de la bugetul de stat destinate cetăţenilor români de etnie romă
se ocupă prin concurs la domeniile/ programele de studii la care au fost repartizate.
(2) Locurile neocupate în prima sesiune, pot fi redistribuite, cu aprobarea Consiliului
de administraţie, în vederea ocupării de către candidaţii romi admişi în regim cu taxă la
programele de studii fără astfel de locuri, pe facultăţi şi pe universitate. Locurile neocupate se
scot la concurs în cea de-a doua sesiune de admitere.
(3) Locurile neocupate în urma celei de-a doua sesiuni de admitere, se distribuie
candidaţilor romi admişi în regim cu taxă şi care au solicitat ocuparea unui loc cu finanţare de
la buget.
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(4) Dacă şi după această redistribuire rămân locuri neocupate, acestea vor fi
comunicate MEN, în scopul redistribuirii lor altor instituţii de învăţământ superior, care vor
organiza noi sesiuni de admitere, sau în vederea ocupării de către cetăţeni români. În situaţia
în care vor fi mai mulţi candidaţi decât numărul de locuri, redistribuirea se face pe sesiuni de
admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe facultăţi şi apoi pe universitate.
(5) În situaţia unui număr mai mare de candidaţi romi decât numărul de locuri alocate
de la buget, eventualele redistribuiri ale candidaţilor de etnie romă se vor efectua în aceleaşi
condiţii valabile pentru toţi candidaţii români.
SECŢIUNEA a 4-a
Înmatriculare
Art. 52. (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 regulamentul de admitere al UBc. În vederea înmatriculării,
candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună, până la data stabilită
în calendarul admiterii, diploma de bacalaureat/ adeverinţa pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunea 2016-2017, în original, la secretariatul facultăţii.
(2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
Art. 53. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul
taxei de înmatriculare.
(2) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita cuantumul taxei de înmatriculare,
al taxei de studii, integral sau parţial, conform precontractului de studii (acolo unde este
cazul) pe care îl vor încheia la confirmarea locului.
(3) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 20172018, în baza rezultatelor concursului de admitere, prin decizia rectorului universităţii.
Înmatricularea şi semnarea contractelor de studii se face după terminarea perioadei de
înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul anului universitar).
(4) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic
(RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/
specializările/ programul/ programele de studii la care au fost admişi.
(5) Locurile rămase libere în prima sesiune sunt scoase la concurs în a doua sesiune.
(6) Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere, la
programele de studii de licenţă care nu îndeplinesc condiţiile minime de funcţionare în anul
universitar 2017-2018, se redistribuie la celelalte programe de studii de licenţă, în funcţie de
costurile pe student echivalent, cu aprobarea Consiliului de administraţie.
(7) Pentru fiecare student, declarat admis şi înmatriculat, facultăţile vor colecta
datele cuprinse în anexa nr. 2 a Ordinului MECTS nr. 3.313/2012.
(8) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi
admişi şi înmatriculaţi.
Art. 54. Dosarele candidaţilor respinşi şi ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie la
cerere, pe baza actelor de identitate şi semnătură, după încheierea concursului de admitere,
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
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facultăţi. Dovada ridicării dosarelor de concurs (sau a actelor depuse în original) se arhivează
conform procedurilor universităţii.
CAPITOLUL V
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU
PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor
Art. 55. (1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru programele de studii
universitare de master se realizează la sediile facultăţilor.
(2) UBc aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru
înscriere, prin afişare la sediul facultăţilor şi prin publicare pe site-ul universităţii şi pe
paginile web ale facultăţilor.
Art. 56. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/
paşaportului.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de
către o altă persoană pe bază de procură.
(3) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o cerere de înscriere în care
menţionează, 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 studenţi înmatriculaţi.
Art. 57. (1) La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de
master, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
a) diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din
promoţiile 2016 şi 2017 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să
rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea
actului de studii;
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
c) cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
d) certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
e) adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de
medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”.
Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală tip trebuie să
menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice,
infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”
f) cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile subvenţionate)
vor depune o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat studii
universitare de master, în România, finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia
absolvenţilor promoţiei 2017;
g) 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile
trebuie să fie pe hârtie fotografică normală;
h) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
i)
un dosar plic.
(2) Secretarul şef al facultăţii certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a
copiilor ataşate la dosarul de admitere.
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(3) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la
comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
(4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte
informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
Art. 58. Comisia de admitere pe facultate verifică dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă,
sub semnătură, legalitatea înscrierii. În momentul sesizării unor nereguli, candidaţii respectivi
sunt convocaţi, de urgenţă, pentru clarificarea situaţiei, la sediul comisiei de admitere.
Art. 59. (1) Facultăţile percep 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, prezentate în anexe, se fac publice pe site-ul
universităţii şi pe paginile web ale facultăţilor.
(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul
superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Această scutire se acordă candidaţilor
care până la data de 01 octombrie 2017 nu împlinesc vârsta de 26 de ani.
(3) Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii
Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de master
sunt:
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 ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%;
d)
candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%;
(4) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a - c, se acordă
candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2017 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent
de motiv, taxa de înscriere nu se returnează.
(5) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.
Art. 60. Notificare privind admiterea candidaţilor romi (potrivit Adresei MECTS nr.
45895/ 14.06.2012).
(1) Dosarul de concurs al candidaţilor romi trebuie să cuprindă, pe lângă actele
solicitate de facultate, o recomandare, eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor,
indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menţionează că respectivul candidat
face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.
(2) 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 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.
(3) Locurile finanţate de la buget, repartizate candidaţilor romi le asigură acestora
admiterea pe criterii minimale (media 6.00) şi scutirea de taxe de şcolarizare pe durata
studiilor.
Art. 61. 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. Pentru evitarea unor neînţelegeri, se impune
ca atunci când se efectuează legitimarea pe baza actului de identitate (carte de identitate/
paşaport), la numele din certificatul de naştere, să fie înscris, în paranteză, şi numele din
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certificatul de căsătorie sau numele de înfiere sau cel prevăzut în hotărârile judecătoreşti de
schimbare a numelui/ prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, cea a
prenumelui mamei.
Art. 62. Un candidat se poate înscrie pentru concursul de admitere, la ciclul de studii
universitare de master, la două sau mai multe facultăţi diferite şi/ sau la domenii/ programe de
studii diferite din cadrul aceleiaşi facultăţi, la domenii/ programe de studii care nu sunt prinse
în acelaşi pachet de opţiuni. Plata taxelor se face pentru fiecare dosar de concurs în parte.
Reducerile de taxă se acordă în condiţiile Art.59.
Art. 63. Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire, precum şi studenţii de la
un alt domeniu/ program de studii, cu finanţare de la buget, pot urma un alt domeniu/
program de studii, la ciclul de studii universitare de master, numai prin concurs de admitere şi
numai în regim cu taxă.
Art. 64. Candidaţii admişi în învăţământul de master, 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 şi activitatea profesională a studenţilor din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din
Bacău - ciclul de studii universitare de master.
SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs
Art. 65. (1) Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de
licenţă sau într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii,
precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
(2) Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe
baza mediilor obţinute.
(3) Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierul
şi pe pagina web a fiecărei facultăţi din cadrul UBc.
(4) Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite în anexe, ţinându-se seama de
specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de
admitere.
Art. 66. (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie
ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
(2) În calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate
în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/ diplomă, conform anexelor.
(3) Mediile generale/Punctajele generale, obţinute de candidaţi la admitere, sunt
valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea/ domeniul/ programul la
care aceştia au candidat.
(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii este utilizată şi pentru
repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi
candidaţi din fiecare domeniu/program de studii.
(5) Criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la
concursul de admitere, astfel încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită,
conform prevederilor legale în vigoare, se regăsesc în anexe.
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Art. 67. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la
examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media
generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00
(şase).
SECŢIUNEA a 3-a
Rezultatele concursului
Art. 68. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţilor şi
pe pagina web proprie.
Art. 69. (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun
la sediul facultăţii organizatoare şi comisia de contestaţii pe facultate le soluţionează. Decizia
comisiei de contestaţii este definitivă.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele de aptitudini sportive.
(3) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii,
rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
Art. 70. (1) În urma concursului de admitere se întocmesc 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 (candidaţi care au obţinut media minimă de
admitere şi pot opta, la eliberarea unor locuri, din listele anterioare);
 lista candidaţilor respinşi.
(2) Candidaţii, care se retrag din concurs după încheierea înscrierilor, dar înainte de
afişarea rezultatelor, sunt consideraţi respinşi, chiar şi după susţinerea probelor. Taxa de
admitere nu se returnează, chiar dacă nu s-au prezentat la nici o probă.
(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 Anexe;
b) prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin Anexe;
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).
Art. 71. Candidaţii, care au obţinut media peste 6,00 şi nu sunt admişi pe locurile finanţate de
la buget, pot opta pentru studii în regim cu taxă.
Art. 72. Locurile finanţate de la buget, destinate cetăţenilor Republicii Moldova, rămase
neocupate în sesiunea de vară, vor fi scoase la concurs pentru aceeaşi categorie de candidaţi,
în sesiunea de toamnă. Dacă şi după sesiunea din toamnă rămân locuri neocupate, acestea se
raportează la MEN şi rămân neocupate.
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Art. 73. (1) Locurile finanţate de la bugetul de stat destinate cetăţenilor români de etnie romă
se ocupă prin concurs la domeniile/ programele de studii la care au fost repartizate.
(2) Locurile neocupate în prima sesiune, pot fi redistribuite, cu aprobarea Consiliului
de administraţie, în vederea ocupării de către candidaţii romi admişi în regim cu taxă la
programele de studii fără astfel de locuri, pe facultăţi şi pe universitate. Locurile neocupate se
scot la concurs în cea de-a doua sesiune de admitere.
(3) Locurile neocupate în urma celei de-a doua sesiuni de admitere, se distribuie
candidaţilor romi admişi în regim cu taxă şi care au solicitat ocuparea unui loc cu finanţare de
la buget. Dacă şi după această redistribuire rămân locuri neocupate, acestea sunt comunicate
MEN, în scopul redistribuirii lor altor instituţii de învăţământ superior, care vor organiza noi
sesiuni de admitere, sau în vederea ocupării de către cetăţeni români.
(4) În situaţia în care sunt mai mulţi candidaţi decât numărul de locuri, redistribuirea
se va face pe sesiuni de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe
facultăţi şi apoi pe universitate.
(5) În situaţia unui număr mai mare de candidaţi romi decât numărul de locuri alocate
de la buget, eventualele redistribuiri ale candidaţilor de etnie romă se efectuează în aceleaşi
condiţii valabile pentru toţi candidaţii români.
SECŢIUNEA a 4-a
Înmatriculare
Art. 74. (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma
concursului de admitere şi să facă înmatricularea pentru anul I de studii universitare de
master. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au
obligaţia să depună, până la data stabilită în calendarul admiterii, diplomele de licenţă
(adeverinţa pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile 2016, 2017) şi
de bacalaureat, în original, la secretariatul facultăţii.
(2) Neprezentarea diplomelor de licenţă/ bacalaureat, în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
Art. 75. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul
taxei de înmatriculare.
(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de
înmatriculare, al taxei de studii (integral sau parţial), conform precontractului de studii (acolo
unde este cazul) pe care îl semnează.
(3) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar
2017-2018, în baza rezultatelor concursului de admitere, prin decizia rectorului universităţii.
Înmatricularea şi semnarea contractelor de studii se face după terminarea perioadei de
înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul anului universitar).
(4) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic
(RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/
specializările/ programul/programele de studii la care au fost admişi.
(5) Locurile rămase libere în prima sesiune sunt scoase la concurs în a doua sesiune.
(6) Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere, la
programele de studii de licenţă care nu îndeplinesc condiţiile minime de funcţionare în anul
universitar 2017-2018, sunt redistribuite la celelalte programe de studii de licenţă, în funcţie
de costurile pe student echivalent, cu aprobarea Consiliului de administraţie.
(7) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi
admişi şi înmatriculaţi.
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Art. 76. Dosarele candidaţilor respinşi şi ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie la
cerere, pe baza actelor de identitate şi semnătură, după încheierea concursului de admitere,
potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate, numai titularilor sau împuterniciţilor
acestora.

CAPITOLUL VI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
Art. 77. (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii
de doctorat în cadrul Şcolii de Studii Doctorale (ŞSD).
(2) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu
frecvenţă sau cu frecvenţă redusă atât pe locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat sub
formă de granturi doctorale, cât şi pe locuri în regim cu taxă sau alte surse legal constituite.
(3) Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pe fiecare instituţie
organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului
universitar.
(4) Locurile alocate pentru admiterea la doctorat se distribuie de către Consiliul de
administraţie al UBc, pe fiecare sesiune de admitere şi pe fiecare domeniu de doctorat, pe
baza propunerilor făcute de conducătorii de doctorat, cu avizul CSUD/CŞSD şi cu respectarea
principiilor privitoare la asigurarea calităţii.
(5) Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către
conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie.
SECŢIUNEA a 2-a
Înscrierea candidaţilor
Art. 78. (1) La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie absolvenţi ai studiilor
universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până
în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare (învăţământ de lungă durată).
(2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, într-un
domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de
licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master
trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).
(3) Doctoranzii care au fost înmatriculaţi anterior pe un loc finanţat de la buget au
dreptul să participe la un nou concurs de admitere la doctorat numai pe locurile alocate în
regim cu taxă.
Art. 79. (1) Înscrierea candidaţilor se desfăşoară la sediul ŞSD din cadrul UBc.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/
paşaportului.
(3) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului şi de
către o altă persoană pe bază de procură.
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Art. 80. (1) La cererea de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de
doctorat, se prezintă următoarele acte, în original şi copie:
a) diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;
b) diploma de master în original sau diploma echivalentă cu aceasta sau originalul
Adeverinţei tip, din care să rezulte media la examenul de disertaţie şi media anilor
de studii, până la eliberarea actului de studii;
c) cartea de identitate (buletinul de identitate)/ paşaportul;
d) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
e) curriculum vitae;
f) lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
g) pentru cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu
finanţare de la buget) o declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai urmat
studii universitare de doctorat, în România, finanţate de la buget);
h) certificat/adeverinţă care atestă competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie
internaţională;

i) h) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria universităţii;
j) i) un dosar plic.
(2) Secretarul ŞSD certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor
ataşate la dosarul de admitere.
Art. 81. La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac
parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană
(extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă
de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea
studiilor efectuate de către aceştia în afara României se realizează de către Direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art. 82. Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea
examenului de admitere, conform prevederilor legale în vigoare şi a cerinţelor de admitere din
Anexa nr. 6.
Art. 83. (1) Şcoala de Studii Doctorale percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în
cuantumurile precizate în anexă.
(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere şi beneficiază de
gratuitate la cazare în cămin, dacă până la data de 01 octombrie 2017 nu împlinesc vârsta de
26 de ani.
(3) Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii
Senatului UBc, pentru studiile universitare de doctorat sunt:
a) orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un
singur părinte - 50% ;
b) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%;
c) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%;
d) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%;
(4) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a-c, se acordă candidaţilor
care până la data de 1 octombrie 2017 nu împlinesc vârsta de 26 de ani. Indiferent de motiv,
taxa de înscriere nu se returnează.
(5) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare.
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SECŢIUNEA a 3-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs
Art. 84. (1) Probele concursului de admitere la studiile de doctorat şi criteriile de verificare şi
notare se stabilesc conform anexei nr. 6.
(2) Participarea la probele de admitere este condiţionată de obţinerea în prealabil a
calificativului ,,admis” la proba de competenţă lingvistică.
(2) (3) Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis
este 7,00. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
SECŢIUNEA a 4-a
Rezultatele concursului
Art. 85. Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către
Consiliul Şcolii de Studii Doctorale (CŞSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de
Doctorat (CSUD).
Art. 86. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul ŞSD şi pe
pagina web proprie.
SECŢIUNEA a 5-a
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
Art. 87. (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se
face prin decizie a rectorului UBc.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic
(RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în domeniul de
doctorat la care au fost admişi.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul
taxei de înmatriculare şi semnează contractul de studii.
(4) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de
înmatriculare, a taxei de studii (integral sau parţial), conform contractul de studii pe care îl
semnează.
CAPITOLUL VII
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU
CURSURI DE SPECIALIZARE
Art. 88. (1) UBc organizează programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă şi programe postuniversitare de perfecţionare, denumite în continuare cursuri de
specializare în conformitate cu prevederile art. 173 din Legea educaţiei naţionale, nr. 1/ 2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Aceste programe sunt organizate de către Facultatea de Inginerie, numai în regim
cu taxă, iar condiţiile specifice de admitere se stabilesc în momentul solicitării începerii lor
(Anexa nr. 1C).
Art. 89. UBc organizează studii universitare de conversie profesională a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar desfăşurate în conformitate cu Normele metodologice de
organizare şi funcţionare stabilite de OMECTS nr. 6194/13.12.2012, cu completările
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ulterioare. Programele de conversie aprobate de MEN şi condiţiile de admitere sunt prezentate
în anexa nr. 7.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 90. Ediția 12, revizia 2 a prezentului regulament a fost aprobată în ședința Senatului
universitar din data de 11.05.2017.
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Repartiţia locurilor acordate prin adresa ……………..(MENCȘ ……………………..)

I. FACULTATEA DE INGINERIE
Anexa nr. 1 A
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII DE LICENŢĂ Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10 - 28 iulie 2017;
 afișarea rezultatelor: 29 iulie 2017;
 contestații: 31 iulie 2017;
 afișarea rezultatelor după contestații: 01 august 2017;
 confirmarea locului: 01 - 11 august 2017;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 14 august 2017.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere 04 - 28 septembrie 2017;
 afișarea rezultatelor pe 28 septembrie 2017;
 contestații: 29 septembrie 2017;
 afișarea rezultatelor după contestații: 29 septembrie 2017;
 confirmarea locului: 29 septembrie 2017;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2017.
DOMENIILE DE ADMITERE
Învăţământ universitar de licenţă – 4 ani – Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul de
licență1)
1
Inginerie
chimică
Inginerie
energetică
Ingineria
produselor
alimentare
Calculatoare
și tehnologia
informației
Inginerie
mecanică

Inginerie
industrială

Programul de
studii
universitare de
licență 1)
2
Inginerie
biochimică
Energetică
industrială
Ingineria
produselor
alimentare
Tehnologia
informaţiei
Echipamente
pentru procese
industriale
Tehnologia
construcţiilor de
maşini/
Design
industrial/
Ingineria şi
managementul
calităţii

Mecatronică și
Mecatronică
robotică

Capacitatea de
școlarizare

Acreditare/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)
3

Forma
de
învățământ1)
4

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

A

IF

60

A

IF

50

A

IF

60

A

IF

50

A

IF

50

IF

180

IF

60

A

A

5

Cifra de școlarizare
Cifre de
pentru studii finanțate
școlarizare
Cifra totală
de la bugetul de stat
pentru studii de școlarizare
cu taxă
2) 3) 4) 5) 6) 7)
6 7 8 9 10
12
13=6+7+8+10+12

25

Ingineria
mediului

Inginerie și
management
TOTAL

Ingineria şi
protecţia
mediului în
industrie/
Ingineria
dezvoltării rurale
durabile
Inginerie
economică în
domeniul
mecanic
12

A/
AP

IF

A

IF

200

70
780

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 2017-2018.
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 2017-2018 (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.

CONDIŢII DE ADMITERE:
Admiterea se face pe domenii de studii de licență, pe bază de concurs de admitere. În
cadrul domeniilor de studii de licență cu mai multe programe de studii, opțiunea pentru un
program de studii se face la sfârșitul anului doi de studii.
Probă de concurs: completarea eseului motivațional, eliminatoriu, este notat cu
Admis/Respins.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
 100 % Media de la bacalaureat;
Criteriile de departajare la medii egale sunt:
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 și literatura
maternă);
3. Nota de la a treia probă scrisă de la bacalaureat.
Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educației Naționale, pentru cetățenii din
Republica Moldova vor fi ocupate în funcție de media de admitere și opțiunile acestora.
Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere, unde poate opta pentru
unul sau mai multe domenii de licență.
Admiterea se face în ordinea: opțiune și medie. Candidatul respins la prima opțiune
poate ocupa un loc la următoarele opțiuni în funcție de locurile rămase libere la domeniile
respective. Exemplu: Candidatul respins la domeniul de licență A prima opțiune, nu poate
ocupa un loc la domeniul de licență B, a doua opțiune, înaintea altui candidat care a optat
pentru domeniul de licență B la prima opțiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai
mică.
Dacă la un domeniu de licență, în urma celor două sesiuni de admitere, nu se ocupă
minim 20 de locuri, acel domeniu de licență nu va funcționa în anul universitar 2017-2018,
candidații admiși sub această cifră și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt domeniu
de licență, la propunerea Departamentului care coordonează programul respectiv și cu
aprobarea Consiliului Facultății de Inginerie și a Consiliului de Administrație.
Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere, la domeniile
de licență ce vor funcționa în anul universitar 2017-2018, se vor redistribui la celelalte
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domenii de licență, urmând a fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor obținute de
candidații admiși 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 sesiunile de admitere).
Confirmarea locului (înscrierea în anul I) se face pe bază de cerere conform
calendarului de admitere.
CANDIDAȚII ADMIȘI CARE NU CONFIRMĂ LOCUL (NU SE ÎNSCRIU ÎN
ANUL I) SAU NU COMPLETEAZĂ DOSARUL CU ACTELE ÎN ORIGINAL, PIERD
CALITATEA DE STUDENT.
MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul
Facultății. Comisia de contestații pe Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare
a contestațiilor este conform calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații
se face prin afișare.
Decizia comisiei de contestații este definitivă.
După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatele
concursului de admitere se consideră definitive și nu mai pot fi modificate.
După terminarea operațiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de
admitere, pe listele candidaților declarați admiși nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.
CUANTUMUL TAXELOR
 taxă de înscriere la concursul de admitere. 120 lei;
 taxă înmatriculare: 50 lei;
 taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: 2000 lei, plătibili în 4 rate, conform
actului adițional la contractul de studiu (nu se percepe avans).
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Anexa nr. 1 B
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STUDII UNIVERSITARE DE MASTER –
TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE
CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10 - 28 iulie 2017;
 testul grilă: 28 iulie 2017, ora 17:00;
 afișarea rezultatelor: 29 iulie 2017;
 contestații: 31 iulie 2017;
 afișarea rezultatelor după contestații: 01 august 2017;
 confirmarea locului: 01 - 11 august 2017;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 14 august 2017.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere 04 - 28 septembrie 2017;
 testul grilă: 28 septembrie 2017, ora 17:00;
 afișarea rezultatelor pe 28 septembrie 2017;
 contestații: 29 septembrie 2017;
 afișarea rezultatelor după contestații: 29 septembrie 2017;
 confirmarea locului: 29 septembrie 2017;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2017.
CONDIŢII DE ADMITERE:
Precizări generale:
1. Durata studiilor la programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
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 licență;
50 % Nota de la testul grilă.
Criteriile de departajare la medii egale sunt:
1. Media de la licență;
2. Media de absolvire.
Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educației Naționale, pentru cetățenii din
Republica Moldova, țări învecinate și diasporă vor fi ocupate în funcție de media de admitere
și opțiunile acestora.
Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru una sau
mai multe programe de studii (specializări) de master. Admiterea se face în ordinea: opțiune
și medie. Candidatul respins la prima opțiune poate ocupa un loc la următoarele opțiuni în
funcție de locurile rămase libere la programele de studii respective. Exemplu: Candidatul
respins la programul de studii A prima opțiune, nu poate ocupa un loc la programul de studii
B, a doua opțiune, înaintea altui candidat care a optat pentru programul de studii B la prima
opțiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.
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Dacă la un program de studii (specializare) de master, în urma celor două sesiuni de admitere,
nu se ocupă minim 14 locuri bugetate, acel program de studii nu va funcționa în anul universitar 20172018, 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 respectiv și cu
aprobarea Consiliului Facultății de Inginerie și a Consiliului de Administrație. De asemenea, dacă în
anul II de studii, la programul de studii respectiv de master, promovează mai puțin de 14 studenți, cifra
minimă la admitere pentru funcționarea programului de studii în anul I se majorează cu diferența
dintre 14 și studenții promovați în anul II.
Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere, la programele de
studii de master universitar ce vor funcționa în anul universitar 2017-2018 se vor redistribui la
celelalte programe de studii de master pentru care s-au alocat locuri bugetate, în ordinea
descrescătoare a mediilor obținute de candidații admiși 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
sesiunile de admitere). Pentru programele de studii care vor funcționa în regim cu taxă, acestea se vor
organiza numai în condiții de eficiență economică în limita capacității de școlarizare stabilită de către
ARACIS.

DOMENIILE DE ADMITERE
Domeniul
de master 1)

1
Ingineria
mediului
Ingineria
mediului
Ingineria
produselor
alimentare

Programul de studii
universitare de masterat 1)

2
Managementul
protecţiei
mediului în industrie
Controlul și monitorizarea
calității mediului
Ştiinţa şi ingineria produselor
alimentare ecologice

Forma
de
învățământ1)

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

2)

3)

4)

3

4

5

6

7

IF

50

IF

50

IF

50

IF

50

IF

50

Inginerie
energetică

Chimia moleculelor bioactive
–
obținere,
valorificare,
controlul
și
asigurarea
calității/ Chimie de molécules
bioactives
–
obtention,
valorisation,
contrôle
et
assurance de qualité
Echipamente şi tehnologii
moderne în energetică

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
managemen
t
Mecatronică
şi robotică
Calculatoare
și
tehnologia
informației

Managementul
sistemelor
industriale de producţie şi
servicii

IF

50

Mecatronică avansată

IF

50

Tehnologia
informației
aplicată în industrie

IF

60

TOTAL

11

Inginerie
chimică

Cifra de școlarizare
pentru studii finanțate
de la bugetul de stat

Cifre de
școlarizare
pentru studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare

8

9=5+6+8

560

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
2017-2018.
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.

29

B

Testul grilă constă în 9 întrebări cu 3 variante de răspuns, alcătuite pe baza unei
tematici prezentate cu minim 30 de zile înainte de începerea admiterii și afișate la avizierele
facultății și pe internet. Fiecare program de studii va avea întocmită o tematică specifică din
una sau mai multe discipline studiate la licență în domeniul (domeniile) masterului. Se vor
întocmi un număr de 3 seturi de teste grilă cu 9 întrebări în ziua desfășurării concursului între
orele 8-14. Cu o oră înainte de începerea testului, se va extrage, prin tragere la sorți, una din
cele 3 variante de test grilă, ce vor fi multiplicate în funcție de numărul candidaților de la
programele de studii respective. Durata testului grilă este de 30 de minute, iar corectarea se va
face în sala de concurs de cadrele didactice supraveghetoare, de față cu candidații, pe baza
grilei de corectare puse la dispoziție după expirarea timpului de concurs. Supravegherea se va
face în fiecare sală de minim 2 cadre didactice ce nu au legătură cu tematica propusă. Pentru
fiecare răspuns corect se va acorda 1 punct. Nu se consideră răspunsuri corecte cele care nu
corespund cu grila de corectare sau au mai multe variante de răspuns decât în grilă. Nota
finală va fi suma punctelor obținute la răspunsurile din testul grilă plus un punct din oficiu (9
puncte + 1 punct = 10). Media minimă de admitere este 6.
Facultatea de Inginerie nu pune la dispoziția candidaților variante de subiecte
posibile.
Confirmarea locului (înscrierea în anul I) se face pe bază de cerere conform
calendarului de admitere.
CANDIDAȚII ADMIȘI CARE NU CONFIRMĂ LOCUL (NU SE ÎNSCRIU ÎN
ANUL I) SAU NU COMPLETEAZĂ DOSARUL CU ACTELE ÎN ORIGINAL, PIERD
CALITATEA DE STUDENT.
MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Facultății.
Comisia de contestații pe Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare a contestațiilor
este conform calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare.
Decizia comisiei de contestații este definitivă.
După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatele concursului de
admitere se consideră definitive și nu mai pot fi modificate.
După terminarea operațiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe
listele candidaților declarați admiși nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.

-

CUANTUMUL TAXELOR:
taxă de înscriere la concursul de admitere. 120 lei;
taxă înmatriculare în: 50 lei;
taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: 2000 lei, plătibili în 4 rate, conform actului
adițional la contractul de studiu (nu se percepe avans);
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I. FACULTATEA DE INGINERIE
Anexa nr. 1 C
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

ALTE CURSURI
Pentru alte cursuri, care se vor realiza numai în regim cu taxă, se vor stabili condiții
specifice de admitere în momentul solicitării începerii acestor cursuri.

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE
ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
(conform Art. 173 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011)


Inspector protecţia muncii, cu durata de 40 ore didactice;



Auditor de mediu, cu durata de 40 ore didactice;



Inspector protecţia mediului, cu durata de 40 ore didactice;



Evaluator de mediu, cu durata de 40 ore didactice;



Securitate şi sănătate în muncă, cu durata de 160 ore didactice;



Manager sistem de management de mediu, cu durata 40 ore didactice;



Inspector protecţia muncii, cu durata de 80 ore didactice;



Gestionarea deşeurilor, cu durata de 40 ore didactice;



Evaluare nivel de risc, securitate şi sănătate în muncă, cu durata de 180
ore didactice;



Mecatronică aplicată – 588 ore;



Informatică aplicată şi programare – 588 ore;



Protecţia mediului - 798 ore.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR


programul de iniţiere: Tehnician Proiectant Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;



programul de specializare: Formator de formator.
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Repartiţia locurilor acordate prin adresa ……………..(MEN ……………………..)

II. FACULTATEA DE LITERE
2A

Anexa nr.
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII DE LICENŢĂ Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10-22 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 24 iulie 2017;
 contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 25 iulie 2017;
 confirmarea locului: 26-28 iulie 2017;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2017;
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 04 - 22 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2017;
 contestații, afişarea rezultatelor după contestaţii: 25 septembrie 2017;

confirmarea locului: 25 - 26 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2017.
DOMENIILE DE ADMITERE
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul
de
licență1)

1
Științe ale
comunicări
i
Limbă și
literatură
Limbă și
literatură
Limbă și
literatură
Limbi
moderne
aplicate
TOTAL

Capacitatea
de
școlarizare

Cifra de școlarizare pentru
studii finanțate de la
bugetul de stat

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

2
)

3
)

4
)

5
)

4

5

6

7

8

9

A

IF

75

A

IF

50

A

IF

50

A

IF

75

A

IF

40

Programul de
studii
universitare de
licență 1)

Acreditar
e/
Autorizar
e
provizorie
(A/AP)1)

Forma
de
învățământ1)

2

3

Comunicare şi
relaţii publice
Limba şi literatura
română - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura
engleză - Limba
şi literatura
franceză
Limba şi literatura
franceză - Limba
şi literatura
română
Traducere şi
interpretare
(engleză,
franceză)
5

6)

7)

1
0

1
1

Cifre de
școlarizar
e pentru
studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare

12

13=6+7+8+10+1
2

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 2017-2018.
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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 2017-2018 (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.

CONDIŢII DE ADMITERE:
Admiterea se face pe bază de concurs.
Pentru programele în limbă străină se va susține o probă de competenţă lingvistică
(scris), eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”. Candidații care vor prezenta la înscriere
certificate de competență lingvistică nu vor mai susține proba. Certificatele lingvistice admise
pentru echivalare sunt:
 Limba engleză - PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TOEFL (iBT), TOEIC certificate în perioada de valabilitate,
 Limba franceză - DELF, DALF, TCF, TEF - certificate în perioada de valabilitate.
Pentru programul de studii Comunicare și relații publice se va completa eseul
motivațional, probă eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
 100 % Media de la bacalaureat;
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 programe de studii 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 programul de studii A prima opţiune, nu poate ocupa un loc la programul de studii
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.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII:
Dacă în urma celor două 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 2017-2018. Candidații admiși sub aceste cifre și locurile
rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii de licență, în urma hotărârii
Consiliului Facultății de Litere și a Consiliului de administrație. Locurile bugetate rămase
libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2017-2018, 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
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II. FACULTATEA DE LITERE

Anexa nr. 2 B
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER–
TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10-21 iulie 2017;
 test de cunoştinţe în domeniu: 24 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 24 iulie 2017;
 contestaţii: 25 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 iulie 2017;
 confirmarea locului: 26-28 iulie 2017;
 afișarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2017.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 04 - 20 septembrie 2017;
 test de cunoştinţe în domeniu: 22 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2017;
 contestaţii: 22 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 25 septembrie 2017;
 confirmarea locului: 25 - 26 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2017.
Precizări generale:
1. Durata școlarizării la toate programele de studii este de 2 ani.
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)




CONDIŢII DE ADMITERE
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe în domeniu).
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este calculată, astfel:
Media de la licenţă - 15 %;
Nota de la testul de cunoştinţe în domeniu - 85 %.
Participarea la testul de cunoştinţe din domeniu este obligatorie.

Criterii de departajare la medii egale sunt:
1. Nota obţinută la test;
2. Media examenului de licenţă;
3. Media generală de absolvire a studiilor universitare de licență.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor două sesiuni de admitere, nu se
ocupă minimum 15 locuri, acel program de studii nu va funcţiona în anul universitar 20172018. Candidaţii admişi sub această cifră şi locurile rămase libere vor fi transferate la un alt
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program de studii de master, în urma hotărârii Consiliului Facultăţii de Litere şi a Consiliului
de Administraţie.
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 2017-2018, se vor
redistribui la celelalte programe de studii de master, în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute de candidaţii admişi pe locurile cu taxă în prima sesiune de admitere, după care, cu
cei din a doua sesiune de admitere (dacă rămân locuri bugetate neocupate după prima sesiune
de admitere).
DOMENIILE DE ADMITERE
Capacitatea de
școlarizare1)

Domeniul de
master 1)

Programul de studii
universitare de
masterat 1)

Forma de
învățământ1)

1

2

3

4

Cultură și literatură
română

IF

50

Limba engleză. Practici
de comunicare

IF

50

Limba franceză. Practici
de comunicare

IF

50

Filologie

(număr maxim de
studenți care pot fi
școlarizați)

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

6

7

Cifre de școlarizare
pentru studii cu taxă

Cifra totală de
școlarizare

8

9=5+6+8

Științe ale
Comunicare în spațiul
IF
50
comunicării
public
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 2017-2018.
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.
Testul este valabil numai pentru programele de studii la care s-a organizat concursul şi
numai pentru anul universitar 2017-2018.
MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, reexaminând lucrarea, nu poate micşora nota
iniţială obţinută de candidat. În situaţia în care, în urma analizării contestaţiei, nota obţinută
de candidat este inferioară notei acordate iniţial, contestaţia va fi respinsă.
În urma recorectării lucrării nota definitivă este nota acordată de comisia de
contestaţii, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel
puţin 0,50 puncte.
Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este
nota acordată iniţial. Pentru lucrările care au primit iniţial o notă cel puţin egală cu 9,50, nota
definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.
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CUANTUMUL TAXELOR
Nr.
Denumirea taxei
crt.
1. Taxa de admitere la studii universitare de licenţă
2. Taxa de studiu anul I la studii universitare de licență
3. Taxa de admitere la studii universitare de master
Taxa de studiu pentru anul I la studii universitare de
4.
master
Taxa de înmatriculare la studii universitare de licență/
master
* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale

Taxa de admitere
200 lei
2.500 lei/an
200 lei
2.600 lei/an
50 lei

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

III. FACULTATEA DE ŞTIINŢE
3A

Anexa nr.
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII DE LICENŢĂ Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
1) Matematică şi Informatică
2) Biologie şi Ecologie şi protecţia mediului
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10 - 27 iulie 2017 (doar în ziua de 27 iulie până la ora 14, în rest




până la ora 16);

afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017 (după ora 14);
contestaţii: 28; 31 iulie 2017 (până la ora 12) si afişarea rezultatelor după
contestaţii
confirmarea locului: 01 - 04 august 2017, (doar în ziua de 04 august până la ora 14, în rest
până la ora 16);

 afişarea rezultatelor după confirmare: 04 august 2017 (după ora 14);
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 04 - 20 septembrie 2017 (doar în ziua de 20 septembrie până la ora






14, în rest până la ora 16);

afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2017 (după ora 14);
contestaţii 21; 22 septembrie 2017 (până la ora 12); afişarea rezultatelor după
contestaţii;
confirmarea locului: 25 - 26 septembrie 2017 (doar în ziua de 26 septembrie până la ora
14, în rest până la ora 16);

afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2017 (după ora 14).
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3) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10 - 25 iulie 2017 (doar în ziua de 25 iulie până la ora 14, în rest
până la ora 16);
 proba de aptitudini vocaţionale: 26 - 27 iulie 2017 (până la ora 14);
 afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017 (după ora 14);
 contestaţii: 28; 31 iulie 2017 (până la ora 12) şi afişarea rezultatelor după
contestaţii
 confirmarea locului: 01 - 04 august 2017, (doar în ziua de 04 august până la ora 14, în rest
până la ora 16);

 afişarea rezultatelor după confirmare: 04 august 2017 (după ora 14);
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 04 - 18 septembrie 2017 (până la ora 14);
 probe concurs: 19-20 septembrie 2017 (până la ora 14);
 afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2017 (după ora 14);
 contestaţii 21; 22 septembrie 2017 (până la ora 12); afişarea rezultatelor după
contestaţii;
 confirmarea locului: 25 - 26 septembrie 2017 (doar în ziua de 26 septembrie până la ora


14, în rest până la ora 16);

afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2017 (după ora 14).

DOMENIILE DE ADMITERE
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani – Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Domeniul
de licență1)

1

Capacitatea
de
școlarizare

Programul de
studii
universitare
de licență 1)

Acreditare/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)

Forma
de
învățământ1)

2

3

4

5

IF

50

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

Matematică

Matematică

A

Informatică

Informatică

A

IF

80

Informatică

Informatică
Ecologie şi
protecţia
mediului
Biologie
Pedagogia
învăţământului
primar şi
preşcolar

A

IFR

75

A

IF

50

A

IF

50

A

IF

75

Știința
mediului
Biologie
Științe ale
educației
TOTAL

6

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

3)

4)

5)

6)

7)

Cifre de
școlarizare
pentru
studii cu
taxă

Cifra
totală de
școlarizare

380

A – acreditată, IFR – Învățământ cu frecvență redusă;
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 2017-2018.
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 2017-2018 (ordin).
3) Cifra de școlarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de școlarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România, alocată conform
anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de școlarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România, alocată
conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.
7) Cifra de școlarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.
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Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:
- Matematică – Informatică;
- Biologie – Ecologie şi protecţia mediului;
- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe
programe de studii.
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 menţionate în fişa de
înscriere.
CONDIŢII DE ADMITERE:
Admiterea se face pe bază de concurs.
1)

Matematică-Informatică, Biologie-Ecologie şi protecţia mediului
Proba eliminatorie de completare a eseului motivaţional, 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 vocaţionale, notată cu
Admis/Respins.
Pentru proba eliminatorie de aptitudini vocaţionale (desen, muzică, dicţie) nu este
necesară consultarea nici unei bibliografii.
Etapa a II-a: Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată
din:
a) Media generală a examenului de bacalaureat - 50%;
b) Nota de la bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română (scris) - 50%.
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.

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII:
Dacă în urma celor douǎ sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 de locuri la
programele Matematică, Ecologie şi protecţia mediului, Informatică (IFR), minimum 25 de
locuri la programele Biologie, Informatică (IF), minimum 50 de locuri la programul
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, programele respective nu vor funcţiona în anul
universitar 2017-2018. Candidaţii admişi 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 2017-2018, 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
Repartiţia locurilor acordate prin adresa ………….. (MEN …………………………)

III. FACULTATEA DE ŞTIINŢE
3B

Anexa nr.
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER –
TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE
Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10 - 26 iulie 2017 (doar în ziua de 26 iulie până la ora 14, în rest
până la ora 16);
 test de cunoştinţe în domeniu: 27 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017 (după test);
 contestații: 28; 31 iulie 2017 (până la ora 12) şi afișarea rezultatelor după
contestații
 confirmarea locului: 01 - 04 august 2017, (doar în ziua de 04 august până la ora 14, în
rest până la ora 16);

 afişarea rezultatelor după confirmare: 04 august 2017 (după ora 14).
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 04 - 19 septembrie 2017 (doar în ziua de 19 septembrie până la ora
14, în rest până la ora 16);
 test de cunoştinţe în domeniu: 20 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2017 (după test);
 contestații 21; 22 septembrie 2017 (până la ora 12) şi afişarea rezultatelor după
contestaţii;
 confirmarea locului: 25, 26 septembrie 2017 (doar în ziua de 26 septembrie până la ora


14, în rest până la ora 16);

afişarea rezultatelor după confirmare: 26 septembrie 2017 (după ora 14).

Precizări generale:
1.
Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2.
Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)




CONDIŢII DE ADMITERE:
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate).
Media generală de admitere (calculată cu douǎ zecimale) se obtine astfel:
Media examenului de licenţă - 40 %;
Nota la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %.
Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie.
Criterii de departajare la medii egale sunt:
1. Nota obţinută la testul de cunoștințe de specialitate;
2. Media anilor de studii.
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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.
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 20172018. 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 cu
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 2017-2018, 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.
DOMENIILE DE ADMITERE

Domeniul de
master 1)
1

Programul de studii
universitare de masterat
1)

Forma de
învățământ1)

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

2

3

4

Valorificarea resurselor
biologice şi protecţia
mediului

IF

20

Biologie medicală*

IF

30

Informatică aplicată în
ştiinţe şi tehnologie

IF

30

Informatică aplicată

IF

20

Matematică

Matematică didactică

IF

50

Ştiinţe ale
educaţiei

Strategii inovative în
educaţie

IF

60

Biologie

Informatică

TOTAL

3

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

Cifre de școlarizare
pentru studii cu taxă

Cifra totală de
școlarizare

8

9=5+6+8

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 2017-2018.
2) Cifra totală de școlarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de școlarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
4) Cifra de școlarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
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MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Pentru lucrările care au primit iniţial o notă mai mică decât 9,50, în urma recorectării
lucrării nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, dacă între nota iniţială şi
nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă mai mare sau egală cu 0,50 puncte.
Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este
nota acordată iniţial.
Pentru lucrările care au primit iniţial o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este
nota acordată de către comisia de contestaţii.
CUANTUMUL TAXELOR
Nr.
Denumirea taxei
crt.
1. Taxa de admitere la studii universitare de licenţă
2. Taxa de studiu anul I la studii universitare de licență
3. Taxa de admitere la studii universitare de master
4.

Taxa de studiu pentru anul I la studii universitare de
master

Taxa de admitere*)
130 lei
2.500 lei/an
130 lei
2.500 lei/an (VRBPM, IASTE, IA, MD, Master
PIPP(SIE))
3.300 lei/an (BM)

Taxa de înmatriculare la studii universitare de licență/
50 lei
master
*) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita cuantumul taxei de studii, integral sau parţial, conform
precontractului de studii pe care îl vor încheia la confirmarea locului.

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

IV. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
4A

Anexa nr.

la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII DE LICENŢĂ Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10-24 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2017;
 contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 iulie 2017;
 confirmarea locului: 26-28 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2017;
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 04 - 22 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2017;
 contestaţii, afişarea rezultatelor după contestaţii: 25 septembrie 2017;
 confirmarea locului: 25-27 septembrie 2017;
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afişarea rezultatelor după confirmare: 28 septembrie 2017.

DOMENIILE DE ADMITERE
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani –
învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă
Programul
de studii
universitare
de licenţă 1)

Acreditare
/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)

Forma
de
învăţă
mânt1)

1

2

3

Administrare
a afacerilor

Administrare
a afacerilor
Contabilitate
şi informatică
de gestiune
Contabilitate
şi informatică
de gestiune
Marketing
Marketing
5

Domeniul de
licenţă1)

Contabilitate

Contabilitate
Marketing
Marketing
TOTAL

Capacitate
a de
şcolarizare

Cifra de şcolarizare pentru
studii finanţate de la
bugetul de stat

(numărul
maxim de
studenţi care
pot fi
şcolarizaţi)1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

4

5

6

7

8

9

10

11

A

IF

100

A

IF

200

A

IFR

100

A
A

IF
ID

100
60
560

Cifre de
şcolarizar
e pentru
studii cu
taxă

Cifra totală
de
şcolarizare

12

13=6+7+8+10+1
2

A – acreditată, IF – Învăţământ cu frecvenţă, IFR – Învăţământ cu frecvenţă redusă, ID – Învăţământ la distanţă;
1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, al structurii instituţiilor de
învăţământ superior, al domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, al locaţiilor
geografice de desfăşurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ
sau limba de predare, precum şi al numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, în vigoare pentru anul universitar 2017-2018.
2) Cifra totală de şcolarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei naţionale privind repartizarea cifrei de şcolarizare
pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2017-2018 (ordin).
3) Cifra de şcolarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei 1 la ordin.
4) Cifra totală de şcolarizare pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, alocată conform
anexei nr. 2 la ordin.
5) Cifra totală de şcolarizare cu bursă pentru tineri din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, alocată
conform anexei nr. 2 la ordin.
6) Cifra totală de şcolarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.
7) Cifra de şcolarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.

CONDIŢII DE ADMITERE
Admiterea se face pe bază de concurs.
Probă de concurs: completarea eseului motivaţional, notat cu Admis/ Respins.
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:
100 % Media de la bacalaureat;
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).
MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Contestaţiile se depun în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor la sediul
facultăţii şi comisia de contestaţii pe facultate le soluţionează.
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.
Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele
concursului de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate.
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CONFIRMAREA LOCULUI
- Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să confirme
locul ocupat în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studiu. În
vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, până la data
stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de bacalaureat, în original şi să achite taxa de
înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în
termenul stabilit prin regulamentul de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
- Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să confirme locul ocupat în urma
concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studiu. În vederea înmatriculării,
candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, până la data stabilită prin
regulamentul de admitere, diploma de bacalaureat, în original, să achite taxa de înmatriculare
în valoare de 50 lei şi să încheie precontractul de studii. În vederea rezervării locului obţinut
până la data înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita la casieria
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău o garanţie în cuantum de 250 lei. Garanţia
respectivă va face parte din prima rată din taxa de studii pentru anul I. În cazul în care
studentul trece pe loc finanţat de la buget, garanţia se restituie. În cazul în care candidatul
admis pe locul cu taxă nu se prezintă până la termenul stabilit pentru a încheia contractul de
studii, garanţia nu se restituie, aceasta acoperind prejudiciile provocate prin nefinanţarea
locului rămas neocupat. Chitanţa de plată a garanţiei se va prezenta la încheierea
precontractului de studii, ca dovadă a rezervării locului ocupat prin concursul de admitere.
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2017-2018,
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).
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Dacă în urma celor două sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 de locuri la un
program de studii, programul respectiv nu va funcţiona în anul universitar 2017-2018.
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 finanţate de la buget rămase libere de la programele de studii care nu
vor funcţiona în anul universitar 2017-2018, se vor redistribui la celelalte programe de studii
din cadrul facultăţii şi se vor ocupa, în ordinea sesiunilor şi a mediilor, de către candidaţii
admişi iniţial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii.
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IV. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
4B

Anexa nr.

la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER –
TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE
Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10-22 iulie 2017;
 test de cunoştinţe în domeniu: 24 iulie 2017;

afişarea rezultatelor: 25 iulie 2017;
 contestaţii: 26 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 iulie 2017;
 confirmarea locului: 26-28 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2017.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 04-21 septembrie 2017;
 test de cunoştinţe în domeniu: 22 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2017;
 contestaţii: 25 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 25 septembrie 2017;
 confirmarea locului: 25-27 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 28 septembrie 2017.
DOMENIILE DE ADMITERE
Învăţământ universitar de master – 2 ani – învăţământ cu frecvenţă
Domeniul de
master 1)
1

Programul de studii
universitare de
masterat 1)

Forma de
învăţământ
1)

Capacitatea de
şcolarizare1) (număr
maxim de studenţi care
pot fi şcolarizaţi)

Cifra de şcolarizare pentru
studii finanţate de la
bugetul de stat
2)
3)
4)
5
6
7

Cifre de
şcolarizare
pentru studii
cu taxă

Cifra totală
de
şcolarizare

2
3
4
8
9=5+6+8
Contabilitate, audit şi
IF
50
informatică de gestiune
Marketing şi
Marketing
IF
50
comunicare în afaceri
Managementul şi
Administrarea
administrarea afacerilor
IF
50
afacerilor
mici şi mijlocii
TOTAL
2
150
1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, al structurii instituţiilor de
învăţământ superior, al domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, al locaţiilor
geografice de desfăşurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ
sau limba de predare, precum şi al numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, în vigoare pentru anul universitar 2017-2018.
2) Cifra totală de şcolarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.
3) Cifra totală de şcolarizare a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
4) Cifra de şcolarizare cu bursă a românilor de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.
Contabilitate
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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. Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de studii de master vor
depune dosar pentru fiecare program în parte (inclusiv taxa de înscriere aferentă).
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 concurs nu este
permis accesul cu telefoane mobile sau alte echipamente IT. Se acceptă utilizarea
microcalculatoarelor de birou.
Media generală de admitere (cu două zecimale, fără rotunjire) este calculată, astfel:
 Media de la examenul de licenţă - 50 %;
 Nota de la testul grilă de cunoştinţe de specialitate - 50 %.
Criteriile de departajare la medii egale sunt:
1. Nota obţinută la testul grilă;
2. Media anilor de studiu.
MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Contestaţiile se depun în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor la sediul
facultăţii şi comisia de contestaţii le soluţionează.
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.
Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele
concursului de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate.
CONFIRMAREA LOCULUI
- Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să confirme
locul ocupat în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studiu. În
vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, până la data
stabilită prin regulamentul de admitere, actele de studii în original şi să achite taxa de
înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Neprezentarea actelor de studii, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în
termenul stabilit prin regulamentul de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
- Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să confirme locul ocupat în urma
concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studiu. În vederea înmatriculării,
candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, până la data stabilită prin
regulamentul de admitere, actele de studii în original, să achite taxa de înmatriculare în
valoare de 50 lei şi să încheie precontractul de studii. În vederea rezervării locului obţinut
până la data înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita la casieria
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău o garanţie în cuantum de 250 lei. Garanţia
respectivă va face parte din prima rată din taxa de studii pentru anul I. În cazul în care
studentul trece pe loc finanţat de la buget, garanţia se restituie. În cazul în care candidatul
admis pe locul cu taxă nu se prezintă până la termenul stabilit pentru a încheia contractul de
studii, garanţia nu se restituie, aceasta acoperind prejudiciile provocate prin nefinanţarea
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locului rămas neocupat. Chitanţa de plată a garanţiei se va prezenta la încheierea
precontractului de studii, ca dovadă a rezervării locului ocupat prin concursul de admitere.
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2017-2018,
în baza rezultatelor concursului de admitere, a actelor de studii 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).
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Dacă în urma celor două sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 20 locuri la un
program de studii, programul respectiv nu va funcţiona în anul universitar 2017-2018.
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 şi aprobarea
Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a Consiliului de administraţie.
Locurile finanţate de la buget rămase libere, de la programele de studii care nu vor
funcţiona în anul universitar 2017-2018, se vor redistribui la celelalte programe şi se vor
ocupa, în ordinea sesiunilor şi a mediilor, de către candidaţii admişi iniţial cu taxă, care au
rămas în concurs la data redistribuirii.
CUANTUMUL TAXELOR
Nr.
Denumirea taxei
crt.
1. Taxa de admitere la studii universitare de licenţă
2.

Taxa de admitere

Taxa de studiu anul I la studii universitare de licență

3.

Taxa de admitere la studii universitare de master
Taxa de studiu pentru anul I la studii universitare de
4.
master
Taxa de înmatriculare la studii universitare de licență/
master
* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale.

150 lei
2.400 lei/an, IF
2.200 lei/an, ID, IFR
150 lei
2.600 lei/an
50 lei

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

V. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI
SĂNĂTĂŢII
Anexa nr.
5A
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII DE LICENŢĂ Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
1) Domeniul de licenţă EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
prima sesiune:
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 Perioada de înscriere: 10 - 21 iulie 2017;
Etapa I
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a
dosarului de înscriere, perioada: 10 - 21 iulie 2017;
Etapa a II-a
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 24 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 24 iulie 2017;
II.2. Proba de aptitudini psihomotrice: 25 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2017;
 confirmarea locului: 26 - 31 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2017.
a doua sesiune:
 Perioada de înscriere: 04 - 19 septembrie 2017;
Etapa I
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a
dosarului de înscriere, perioada: 04 - 19 septembrie 2017;
Etapa a II-a
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 21 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2017;
II.2. Proba de aptitudini psihomotrice: 22 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2017;
 confirmarea locului: 25 - 27 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2017.
2) Domeniul de licenţă KINETOTERAPIE
prima sesiune:
 Perioada de înscriere: 10 - 21 iulie 2017;
Etapa I
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a
dosarului de înscriere, perioada: 10 - 21 iulie 2017;
Etapa a II-a
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ
(eliminatorie, admis/respins): 24 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 24 iulie 2017;
II.2. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina
Biologie (clasa a XI-a): 25 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 25 iulie 2017;
 contestaţii: 26 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 26 iulie 2017;
 confirmarea locului: 27 - 31 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2017.
a doua sesiune:
 Perioada de înscriere: 04 - 19 septembrie 2017;
Etapa I
I.1 Vizita medicală (eliminatorie, admis/respins), după depunerea de către candidat a
dosarului de înscriere, perioada: 04 - 19 septembrie 2017;
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Etapa a II-a
II.1 Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive - Traseu aplicativ (eliminatorie,
admis/respins): 21 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2017;
II.2 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive - Test grilă la disciplina
Biologie (clasa a XI-a): 22 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2017;
 contestaţii: 23 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 23 septembrie 2017;
 confirmarea locului: 25 - 27 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2017.
3) Domeniul de licenţă PSIHOLOGIE
prima sesiune:
 Perioada de înscriere: 10 - 21 iulie 2017;
 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive:

Interviu motivaţional: 24 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 24 iulie 2017;
 confirmarea locului: 25 - 31 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 31 iulie 2017.
a doua sesiune:
 Perioada de înscriere: 04 - 20 septembrie 2017;
 Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive:

Interviu motivaţional: 22 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 22 septembrie 2017;
 confirmarea locului: 25 - 27 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2017.
Învăţământ universitar de licenţă – 3 ani - Învăţământ cu frecvenţă (IF), Învăţământ cu
frecvenţă redusă (IFR)
CONDIŢII DE ADMITERE
 Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, se ia în calcul pentru stabilirea
rezultatului final: media la Proba de aptitudini psihomotrice şi media la examenul de
bacalaureat.
 Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie, se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului
final: nota obţinută la testul grilă (Biologie cls. a XI-a) şi media la examenul de
bacalaureat.
 Pentru domeniul de licenţă Psihologie se ia în calcul pentru stabilirea rezultatului final:
nota obținută la Interviul motivațional și media la examenul de bacalaureat.
Media generală de admitere (cu două zecimale) se calculează conform Tabelului de mai jos:
Domeniul
Nr. fundamental
crt. de ştiinţă,
artă, cultură

Domeniul
de licenţă

Program de studii

Educaţie fizică şi sportivă - IF (A)
Știința sportului
Educaţie
și educației fizice fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă - IFR (A)
Sport şi performanţă motrică - IF (A)
Kinetoterapie şi motricitate specială - IF (A)
Știința sportului
Kinetoterapie
2.
și educației fizice
Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR (A)
1.

Disciplina

Pondere
(%)

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

80%

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

60%

20%
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3.

2. Media la examenul de bacalaureat
1. Nota la proba de testare a
cunoștințelor și capacităților cognitive
Ştiinţe sociale
Psihologie Terapie ocupaţională - IF (A)
(Interviu motivațional)
2. Media la examenul de bacalaureat
A – acreditată; IF - învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

40%
40%

60%

Concursul 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.
Concursul 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.
Criteriile de departajare la medii egale:
Pentru domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport:
1.
Media la proba de aptitudini psihomotrice
2.
Media la examenul de bacalaureat
Pentru domeniul de licenţă Kinetoterapie:
1. Nota obţinută la testul grilă
2. Media la examenul de bacalaureat

1.
2.

Pentru domeniul de licenţă Psihologie:
Nota obţinută la Interviul motivațional
Media la examenul de bacalaureat
DOMENIILE DE ADMITERE
Capacitatea de
școlarizare

Programul de
studii
universitare de
licență1)

Acreditare/
Autorizare
provizorie
(A/AP)1)

Forma
de
învățământ1)

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

1

2

3

4

5

Educație
fizică și sport

Educaţie fizică şi
sportivă

A

IF

90

Educație
fizică și sport

Educaţie fizică şi
sportivă
Sport şi
performanţă
motrică

A

IFR

60

A

IF

50

A

IF

90

Domeniul de
licență1)

Educație
fizică și sport
Kinetoterapie

Kinetoterapie şi
motricitate
specială

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

3)

4)

5)

6)

7)

Cifre de
școlarizare
pentru studii
cu taxă
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Cifra totală
de
școlarizare

Kinetoterapie
Psihologie
TOTAL

Kinetoterapie şi
motricitate
specială
Terapie
ocupaţională
6

A

IFR

60

A

IF

60
410

A – acreditată; IF - învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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 2017-2018.
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 2017-2018 (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.

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII:
Dacă în urma celor două sesiuni de admitere, nu se ocupă minimum 25 de locuri la
programele de studii Educație fizică și sportivă (IF), Educație fizică și sportivă (IFR), Sport și
performanță motrică (IF), Kinetoterapie și motricitate specială (IF), Kinetoterapie și
motricitate specială (IFR) și Terapie ocupațională (IF), programele respective nu vor
funcționa în anul universitar 2017-2018. 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 bugetate rămase libere de la
programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2017-2018, 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.
CONFIRMAREA LOCULUI LA FŞMSS- STUDII DE LICENȚĂ
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere
şi să facă înscrierea pentru anul I de studii, după cum urmează:
- Candidații admiși pe locurile fără taxă vor depune diploma de bacalaureat în original,
vor completa fișa de înscriere și vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei.
- Candidații admiși pe locurile cu taxă vor depune diploma de bacalaureat în original, vor
completa fișa de înscriere, vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei, vor încheia
precontractul de studii și vor achita 300 lei din taxa de studii (suma face parte din prima tranșă).
NERESPECTAREA CELOR DE MAI SUS, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI.
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Repartiţia locurilor acordate prin adresa ………….. (MEN …………………………)

V. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI
SĂNĂTĂŢII
Anexa nr.
5B
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER–
TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE
Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 10 - 17 iulie 2017;
 I. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive:
 Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 19 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 19 iulie 2017;
 II. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive:
 Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 20 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor: 20 iulie 2017;
 contestaţii: 21 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 21 iulie 2017;
 confirmarea locului: 24 - 28 iulie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 28 iulie 2017.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 04 - 18 septembrie 2017;
 I. Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive:
 Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins): 20 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2017;
 II. Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive:
 Test grilă de cunoştinţe în domeniu: 21 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2017;
 contestaţii: 22 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 22 septembrie 2017;
 confirmarea locului: 25 - 27 septembrie 2017;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 27 septembrie 2017.

1.
2.

Precizări generale:
Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
CONDIŢII DE ADMITERE
Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe în domeniu).
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este calculată, astfel:
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 Media examenului de licenţă - 40 %;
 Nota de la testul grilă de cunoştinţe în domeniu - 60 %.
Participarea la testul de cunoştinţe în domeniu este obligatorie.
Concursul 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 precedat de Proba practică
pentru testarea capacităţilor sportive - Test de motricitate (eliminatorie, admis/respins).
1.
2.

Criteriile de departajare la medii egale sunt:
Nota obţinută la testul grilă;
Media examenului de licenţă.

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII:
Dacă la un program de studii de master, în urma celor două sesiuni de admitere, nu se
ocupă numărul minim de 15 locuri, acel program nu va funcționa în anul universitar 20172018. 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 bugetate rămase libere, de la programele de studii care nu vor
funcționa în anul universitar 2017-2018, 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.
DOMENIILE DE ADMITERE
Capacitatea de
școlarizare1)

Domeniul de
master 1)

Programul de studii
universitare de masterat 1)

Forma de
învățământ1)

1

2

3

4

IF

50

Știinţa sportului şi
educaţiei fizice

Activităţi motrice curriculare
şi de timp liber
Kinetoterapia în educarea şi
reeducarea funcţională

IF

50

IF

50

Performanță sportivă
TOTAL

3

(număr maxim de
studenți care pot fi
școlarizați)

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

Cifre de
școlarizare
pentru studii cu
taxă

Cifra totală
de
școlarizare
9=5+6+8

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 2017-2018.
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.

CONFIRMAREA LOCULUI LA FŞMSS - STUDII DE MASTER
- Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de
admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studii, după cum urmează:
- Candidații admiși pe locurile fără taxă vor depune diploma de licență/adeverința de
licență în original, vor completa fișa de înscriere și vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de
50 lei.
- Candidații admiși pe locurile cu taxă vor depune diploma de licență/adeverința de licență
în original, vor completa fișa de înscriere, vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei ,
vor încheia precontractul de studii și vor achita 300 lei din taxa de studii (suma face parte din
prima tranșă).
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NERESPECTAREA CELOR DE MAI SUS, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI.
MODALITATEA DE DEPUNERE ŞI SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
1) Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore (în program de
lucru) din momentul afişării rezultatelor.
2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive şi de testare a
aptitudinilor psihomotrice, cu excepţia situaţiilor în care candidatul constată existenţa unor
erori în calculul mediei de admitere, generate, fie de trecerea unor date greşite privind media
de bacalaureat/media examenului de licenţă, fie de calculul final.
3) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor preşedintele comisiei de admitere
va solicita întrunirea membrilor acesteia care va selecta lucrările la care s-au formulat
contestaţii şi le vor resigila astfel încât să nu se poată distinge identitatea candidatului,
numărul tezei şi nota. Lucrările se vor amesteca şi renumerota. Preşedintele de admitere va
preda lucrările preşedintelui comisiei de contestaţii pe bază de proces verbal.
4) Comisia de contestaţii va soluţiona cazurile în termen de maximum 48 de ore de la
preluarea lucrărilor.
5) Preşedintele comisiei de contestaţii repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare
lucrare să fie corectată independent de 2 membri corectori ai comisiei şi apreciată separat,
conform baremului de corectare. Punctajul acordat de fiecare corector se trece în borderoul de
corectare conform numărului de teză, sub semnătură. Nota finală a lucrării este media
aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori şi se trece în centralizatorul comun de
contestaţii. Dacă se sesizează diferenţe de puncte dintre notele celor doi corectori,
preşedintele comisiei de contestaţii solicită recorectarea lucrării de către cel de-al treilea
membru al comisiei. După desfacerea lucrărilor se intocmesc borderourile finale cu rezultatele
obţinute în urma contestaţiilor.
6) Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare la avizierul facultăţii şi pe
pagina web proprie. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
7) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatele concursului
de admitere se afişează, se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate.
CUANTUMUL TAXELOR
Nr.
crt.

Denumirea taxei

1.

Taxa de admitere la studii universitare de licenţă

2.

Taxa de studiu anul I la studii universitare de licență

3.

Taxa de admitere la studii universitare de master
Taxa de studiu pentru anul I la studii universitare de
4.
master
Taxa de înmatriculare la studii universitare de licență/
master
* Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale.

Taxa de admitere
300 lei - domeniul Educaţie fizică şi sport
300 lei - domeniul Kinetoterapie
200 lei - domeniul Psihologie
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)
300 lei
3.500 lei/an – AMCTL, PS (IF)
4.200 lei/an – KERF (IF)
50 lei
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
ŞCOALA DE STUDII DOCTORALE

Anexa nr. 6
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017

- STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
 înscrierea candidaţilor: 11 - 21 septembrie 2017;
 susţinerea probei de admitere: 22 - 23 septembrie 2017, conform opţiunii
conducătorilor de doctorat;
 anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.
a doua sesiune:
 înscrierea candidaţilor: 25 – 29 septembrie 2017;
 susţinerea probei de admitere: 29 - 30 septembrie 2017, conform opţiunii
conducătorilor de doctorat;
 anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.
Obţinere Certificat/Adeverinţă care să ateste competenţele într-o limbă de circulaţie
internaţională
1) Examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulaţie
internaţională se organizează şi se susţine la Departamentul de Limbi şi Literaturi
Străine din UBc, în perioada înscrierii.
2) Probele examenului de competenţă lingvistică, conţinutul lor şi modul
de susţinere a acestora se stabilesc de către Departamentul de Limbi şi Literaturi
Străine, se aprobă de către Consiliul de administrație şi se aduc la cunoştinţa
candidaţilor, prin afişare şi includere pe site-ul universităţii.
3) Pentru candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică
valabil, eliberat de o instituţie abilitată în acest sens, examenul de competenţă
lingvistică nu mai este necesar.
PROCEDURA DE ADMITERE - interviu (probă orală)
1) Fiecare conducător de doctorat stabileşte, pentru fiecare domeniu de doctorat,
metodologia de admitere şi bibliografia cuprinzând lucrările de specialitate din care vor fi
examinaţi candidaţii. Bibliografia va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare şi
includere pe site-ul universităţii.
2) Fiecare conducător de doctorat întocmeşte câte o listă cu rezultatele concursului de
admitere la doctorat în care candidaţii examinaţi sunt ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a
mediilor concursului de admitere.
3) Sunt declaraţi admişi la doctorat candidaţii cu media de minim 7,00, al căror număr
de ordine în lista cu rezultatele concursului de admitere este mai mic sau egal cu numărul de
locuri alocat la forma de învăţământ la care au candidat.
4) Atunci când este necesară departajarea mai multor candidaţi care au realizat aceeaşi
medie se vor utiliza, în această ordine, următoarele criterii:
a) media generală a anilor de studii universitare de master sau echivalente;
b) media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau echivalente.
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5) Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna contractul de studii universitare de
doctorat.
6) Candidaţii declaraţi admişi şi care au semnat contractul de studii universitare de
doctorat sunt înmatriculaţi şi capătă calitatea de studenţi doctoranzi prin decizie a rectorului
UBc.
I. Procedura de admitere în domeniul Inginerie Industrială
Proba de admitere constă într-un colocviu, care va cuprinde:
a)
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.;
b)
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;
II. 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.
GRANTURILE ȘI LOCURILE CU TAXĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 20172018
Buget
Facultatea
Inginerie
Inginerie

Domeniul

IF

FR

Taxă
IF

FR

Republica Moldova
Fără
Cu bursă
bursă

Ingineria mediului
Inginerie industrială

CUANTUMUL TAXELOR
Taxă de admitere
Taxă competență lingvistică
Taxă de înmatriculare
Taxă anuală de studii
şi cu
doctoranzi

120 lei
60 lei
50 lei
3000 lei/ an – pentru studii doctorale cu frecvență
frecvenţă redusă (numai pentru studenții

admiși pe locuri cu taxă)*
*Pentru studenţii doctoranzi admişi pe locuri cu taxă toate cheltuielile privind
susţinerea publică a tezei (multiplicare teză şi rezumate, plata comisiei de evaluare
etc.) sunt suportate de către studentul doctorand.
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Anexa nr. 7
la Regulamentul de admitere pentru anul 2017
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționate
stabilite de OMECTS 6194/13.12.2012.
Programele de conversie aprobate de MEN sunt următoarele:
FACULTATEA DE INGINERIE
(taxa de studii - 800 lei/ semestru, taxa de admitere - 120 lei)
1. Educaţie tehnologică – 4 semestre;
2. Educaţie tehnologică – 3 semestre;
3. Informatică – 4 semestre;
4. Informatică – 3 semestre;
5. Ecologie şi Protecţia Mediului – 4 semestre;
6. Ecologie şi Protecţia Mediului – 3 semestre;
7. Educaţie Antreprenorială – 4 semestre;
8. Educaţie Antreprenorială – 3 semestre;
9. Chimie – 4 semestre;
10. Chimie – 3 semestre;
11. Mecatronică – 4 semestre;
12. Mecatronică – 3 semestre;
13. Proiectare asistată de calculator – 4 semestre;
14. Proiectare asistată de calculator – 3 semestre;
15. Controlul şi expertiza produselor alimentare şi biotehnologice – 4 semestre;
16. Controlul şi expertiza produselor alimentare şi biotehnologice – 3 semestre.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

FACULTATEA DE LITERE
(taxa de studii - 1000 lei/ semestru, taxa de admitere - 200 lei)
Limba şi literatura română – 3 semestre;
Limba și literatura română – 4 semestre;
Limba şi literatura franceză – 3 semestre;
Limba şi literatura franceză – 4 semestre;
Limba şi literatura engleză – 3 semestre;
Limba şi literatura engleză – 4 semestre;
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
(taxa de studii: 900 lei/ semestru, taxa de admitere - 130 lei)
Matematică – 3 semestre;
Matematică – 4 semestre;
Biologie – 3 semestre;
Biologie – 4 semestre;
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII
(taxa de studii: 1100 lei/semestru, taxa de admitere – 200 lei)
1. Educație fizică și sportivă - 4 semestre.
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Perioada de înscriere este 1-30 septembrie 2017. Dosarul de înscriere conține aceleași
documente ca pentru studiile universitare de master, fără adeverința medicală și fără
adeverința că părinții lucrează în învățământ. Se solicită, în schimb, adeverința din care să
rezulte statutul de cadru didactic al candidatului.
Organizarea studiilor este condiționată de constituirea formației de studii, al cărui
număr minim de studenți este stabilit de facultatea organizatoare.

ALTE CURSURI
Pentru alte cursuri, care se vor realiza numai în regim cu taxă, se vor stabili condiții
specifice de admitere în momentul solicitării începerii acestor cursuri.
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Codul de etică şi deontologie profesională universitară al
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

CAPITOLUL 1 - Dispoziţii generale
Art. 1. Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii “Vasile
Alecsandri” din Bacău, denumit în continuare Codul de etică, este întocmit în conformitate cu
prevederile legislaţiei în domeniul educaţiei şi al muncii, respectiv cu Legea 53/2003
actualizată prin Legea 12/2015 și Legea 97/2015, Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu
modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare, cu Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4492
din 06.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi, cu Legea nr. 206 din 27
mai 2004 privind conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu
modificările şi completările ulterioare prin Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 31 august 2011,
cu HG nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, modificată și completată
prin HG nr. 134/2016, cu Ordinul MENCȘ nr. 3482/24.03.2016 privind organizarea și
funcționarea CNATDCU, cu Ordinul MENCȘ nr. 3019/ 2016 privind modificarea anexei 1 la
ordinul MECT nr. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a CNATDCU
și Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art. 2. Codul de etică se întemeiază pe principiile fundamentale ale: libertăţii academice,
integrităţii, dreptăţii şi echităţii, eticii în cercetare, respectului şi toleranţei,
profesionalismului, meritului şi transparenţei.
Art. 3. Scopul elaborării Codului de etică al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău este
de a asigura responsabilitatea morală a membrilor comunităţii academice, de a ghida conduita
acestora în interiorul Universităţii şi în relaţiile cu aceasta.
Art. 4. (1) Normele prezentului cod sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii
academice a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău şi nu se pot opune sau substitui
legilor în vigoare.
(2) Comunitatea academică este formată din toţi salariaţii Universităţii şi din
persoanele care urmează orice tip de instruire în Universitate: cadre didactice, personal
didactic auxiliar, personal nedidactic, personal de cercetare, studenţi, studenți-doctoranzi,
cursanţi.
Art. 5. (1) Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este o instituţie apolitică. Afilierea
unui membru al comunităţii universitare la un partid politic este o opţiune strict personală şi
nu angajează cu nimic instituţia sau o subdiviziune a acesteia.
(2) Apartenenţa la comunitatea universitară nu îngrădeşte în nici un mod activităţile
politice ale membrilor ei, ca persoane particulare, în afara spaţiului Universităţii.
Art.6. Întreaga activitate din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău are la bază
principiile nediscriminării şi egalităţii de şanse.
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Capitolul II - Norme generale de conduită profesională
Art. 7. Prin libertate academică se înţelege dreptul oricărui membru al comunităţii academice
de a-şi exprima liber opiniile ştiinţifice şi profesionale, fără presiuni de natură politică,
religioasă sau economică, fără presiuni rezultate din interese personale sau de grup, cu
respectarea celorlalte principii fundamentale ale prezentului cod.
Art. 8. Manifestarea libertăţii academice personale presupune şi respectarea libertăţii
academice a celorlalţi membri ai comunităţii academice şi respectul reciproc.
Art. 9. Nu se înscriu în cadrul libertăţii academice şi nu îşi găsesc locul în spaţiul universitar:
a. propaganda politică desfăşurată în interiorul Universităţii sau în legătură cu acţiuni
ale acesteia, implicarea numelui sau resurselor Universităţii în acţiuni politice
partizane;
b. prozelitismul religios;
c. promovarea unor doctrine sau idei cu caracter naţionalist, rasist, xenofob, fascist,
comunist;
d. defăimarea Universităţii de către membrii comunităţii academice;
e. atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa membrilor comunităţii
academice;
f. încercările de rezolvare în mass-media a conflictelor sau nemulţumirilor
personale.
Art. 10. Acţiunile instituţionale şi individuale desfăşurate în cadrul Universităţii “Vasile
Alecsandri” din Bacău sunt de natură să promoveze nediscriminarea, egalitatea de şanse,
combaterea oricărei forme de corupţie şi favoritism.
Art. 11. Se consideră abateri grave de la normele de etică, în contradicţie cu integritatea şi
deontologia profesională, următoarele abateri:
a. frauda sub orice formă în activitatea de predare, învăţare, cercetare ştiinţifică,
examinare şi în celelalte activităţi din Universitate;
b. oferirea, pretinderea sau acceptarea de favoruri de orice natură, inclusiv sexuală;
c. oferirea, pretinderea sau acceptarea de cadouri sau alte foloase materiale;
d. traficul de influenţă;
e. derularea de activităţi de natură financiară sau comercială în relaţia cu Universitatea
de natură să contravină intereselor acesteia.
Art. 12. Este interzisă sub orice formă frauda intelectuală, plagiatul în realizarea de lucrări
ştiinţifice sau de finalizare a studiilor, copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor,
fabricarea rezultatelor cercetării, substituirea persoanelor sau lucrărilor în procesul de
examinare, preluarea de lucrări de la colegi sau profesori, tentativele de corupere spre fraudă.
Art. 13. Integritatea relaţiei cadru didactic – student este fundamentul misiunii educaţionale a
Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău. În această relaţie, constituie încălcări ale
integrităţii:
a. faptele prevăzute la articolul 11, cu valenţe specifice relaţiei cadru didactic –
student;
b. prestarea de către cadrul didactic a unor activităţi cu caracter didactic plătite de
către student (meditaţii sau alte forme de pregătire), altele decât cele reglementate de
Universitate;
59

c. favoritismul, lipsa transparenţei, nerespectarea criteriilor stabilite în procesul de
evaluare;
d. discriminarea de orice tip: etnică, rasială, religioasă, sexuală etc.;
e. folosirea abuzului de putere pentru a influenţa raţionamentele sau principiile unui
student.
Art. 14. O posibilă cauză a conflictului de interese este prezenţa în aceeaşi structură sau organ
de decizie a persoanelor cu diferite grade de rudenie. Pentru a evita situaţiile în care
persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, ar
ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o
poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în
Universitate sau ar fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs
ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv, în
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău se interzice:
a. prezenţa în acelaşi departament a soţilor, rudelor sau afinilor de până la gradul al
III-lea inclusiv;
b. prezenţa într-o structură de conducere a soţilor, rudelor sau afinilor de până la
gradul al III-lea inclusiv;
c. prezenţa într-o aceeaşi comisie de admitere, finalizare a studiilor, doctorat, comisie
a Senatului, a soţilor, rudelor sau afinilor de până la gradul al III-lea inclusiv;
d. evaluarea în orice mod a activităţii soţilor, rudelor sau afinilor de până la gradul al
III-lea;
e. prezența în aceeași echipă de lucru la contractele de cercetare
științifică/dezvoltare/consultanță/transfer tehnologic a soților, rudelor sau afinilor
până
la
gradul
al
III-lea
inclusiv,
dacă
unul
din
ei
este
director/coordonator/manager/responsabil de contract.
Art. 15. Pentru eliminarea incompatibilităţilor şi pentru prevenirea conflictului de interese,
toţi salariaţii Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău vor da declaraţii de imparţialitate în
următoarele situaţii:
a. când fac parte dintr-o comisie de finalizare a studiilor (anexa 1);
b. când fac parte dintr-o comisie de admitere (anexa 2);
c. când fac parte dintr-o comisie de evaluare în vederea atribuirii unui contract de
achiziţie (anexa 3);
d. când au calitatea de profesor examinator pentru discipline din planul de învăţământ
(anexa 4);
e. în alte situații prevăzute de lege.
Art. 16. (1) Persoanele care la un moment dat ajung într-o situaţie de incompatibilitate descrisă
anterior sau de conflict de interese au responsabilitatea de a sesiza respectiva situaţie, în vederea
eliminării ei.
(2) Desfăşurarea activităţilor fără eliminarea incompatibilităţii/ a conflictului de interese
reprezintă abatere de la normele de etică şi deontologie profesională universitară.
Art. 17. În vederea eliminării conflictului de interese, cadrele didactice vor putea desfăşura activităţi
în alte instituţii de învăţământ sau cercetare numai cu înştiinţarea şi acordul Senatului Universităţii.
După obţinerea acordului, toate cadrele didactice au obligaţia de a depune la departamentul din care
face parte şi la serviciul resurse umane o declaraţie cu numărul de ore efectuate pe fiecare semestru în
parte la oricare altă instituţie de învăţământ.
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Art. 18. Integritatea academică a studenţilor presupune:
a. să nu folosească materiale sau informaţii neautorizate în timpul examinărilor;
b. să respecte normele legale cu privire la plagiat în redactarea lucrărilor şi temelor de casă;
c. să nu permită utilizarea rezultatelor muncii proprii de către alţi studenţi;
d. să nu recurgă la acte medicale sau de urgenţă nereale, în vederea justificării absenţei de la
examen sau a extinderii perioadei de examinare;
e. să nu împiedice sau să îngrădească accesul colegilor la informaţii şi materiale corecte şi
exacte.
Art. 19. În activitatea administrativă, integritatea presupune:
a. desfăşurarea corectă a tuturor procedurilor de selecţie, alegere şi numire a personalului cu
sarcini administrative;

b. îndeplinirea cu bună credinţă şi în folosul Universităţii a oricărei responsabilităţi
administrative;
c. punerea la dispoziţia succesorului într-o funcţie a tuturor materialelor şi
documentelor de natură să permită preluarea imediată de către acesta a noilor
responsabilităţi;
d. aducerea la cunoştinţa celor în drept a oricărei situaţii de natură a împiedica
îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor administrative încredinţate;
e. declararea conflictelor de interese;
f. utilizarea tuturor informaţiilor deţinute exclusiv în folosul Universităţii. Orice
neregulă constatată va fi adusă de îndată la cunoştinţa celor responsabili.
Art. 20. (1) Respectarea standardelor ştiinţifice constituie o garanţie a bunei conduite în
cercetarea ştiinţifică. Principalele standarde ştiinţifice generale exclud:
a) abaterile de la normele de bună conduită în activitatea ştiinţifică;
b) abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare,
diseminare şi popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în
cadrul competiţiilor de proiecte organizate din fonduri publice;
c) abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de evaluare şi monitorizare
instituţională a cercetării-dezvoltării, de evaluare şi monitorizare de proiecte de
cercetare-dezvoltare obţinute prin acţiuni din cadrul Planului Naţional de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare şi de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri,
funcţii, premii, distincţii, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetaredezvoltare;
d) abaterile de la normele de bună conduită în funcţiile de conducere în activitatea de
cercetare-dezvoltare;
e) abaterile de la normele de bună conduită privind respectarea fiinţei şi demnităţii
umane, evitarea suferinţei animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a
echilibrului ecologic.
(2) Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea ştiinţifică, în măsura în
care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
a) confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca
date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate
obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
b) falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări
numerice pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori
raţionamente deductive;
c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetaredezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile
de cercetare-dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii
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experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a
datelor în format electronic, a substanţelor organice sau anorganice ori a materiei vii
necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităţilor de
cercetare-dezvoltare.
(3) Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare,
diseminare şi popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul
competiţiilor de proiecte organizate din fonduri publice, în măsura în care nu constituie
infracţiuni potrivit legii penale, includ:
a) plagiatul;
b) autoplagiatul;
c) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor
coautori care nu au contribuit la publicaţie ori excluderea unor coautori care au
contribuit la publicaţie;
d) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul
acesteia;
e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze,
teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;
f) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în
dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori
pentru posturi de cercetare-dezvoltare.
(4) Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de evaluare şi
monitorizare, în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
a) nedezvăluirea situaţiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la
evaluări;
b) nerespectarea confidenţialităţii în evaluare;
c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială,
orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu
excepţia măsurilor afirmative prevăzute de lege.
(5) Abaterile de la normele de bună conduită în funcţiile de conducere în activitatea
de cercetare-dezvoltare, în măsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale,
includ:
a) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor
persoanelor din subordine;
b) abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii
materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane
din subordine;
c) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor
persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii
materiale pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv;
d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau
rezultate asupra persoanelor din subordine;
e) obstrucţionarea activităţii Comisiei de etică și deontologie profesională
universitară, a unei comisii de analiză sau altor organisme naționale abilitate în acest
scop, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de
cercetare-dezvoltare din subordine;
f) nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale destinate respectării normelor de
bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în Legea nr. 206/2004,
în Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în prezentul cod, în
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Univeristăţii “Vasile Alecsandri” din
Bacău, respectiv în Carta Univeristăţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, după caz,
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inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de către Comisia de etică și
deontologie profesională universitară.
g) orientarea activităţii de cercetare a studenţilor, studenților-doctoranzi în scopul
obţinerii unui avantaj personal de către îndrumător.
(6) Următoarele situaţii pot, de asemenea, să atragă răspunderea etică prin asociere
pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:
a) participarea activă în abateri săvârşite de alţii;
b) cunoaşterea abaterilor săvârşite de alţii şi nesesizarea Comisiei de etică și
deontologie profesională universitară a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău
sau a altor organisme naționale abilitate;
c) coautoratul publicaţiilor conţinând date falsificate sau confecţionate;
d) neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente
contractului de mandat sau contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor de
conducere ori de coordonare a activităţilor de cercetare-dezvoltare.
Art. 21. Cooperarea şi colegialitatea în grupurile de cercetare ştiinţifică reprezintă o protecţie
faţă de erorile ştiinţifice şi faţă de fraudă, asigurând transparenţa rezultatelor şi conducând la
creşterea valorii rezultatelor ştiinţifice. Cooperarea trebuie să permită schimbul de idei,
criticile reciproce, verificarea reciprocă a rezultatelor etc.
Art. 22. Originalitatea şi calitatea rezultatelor ştiinţifice trebuie să primeze asupra cantităţii la
evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice. Criteriile cantitative de evaluare a rezultatelor
cercetării ştiinţifice trebuie corelate cu cele care privesc originalitatea şi eficienţa procesului
cunoaşterii.
Art. 23. Datele contradictorii, diferenţele de concepţie experimentală sau de practică,
diferenţele de interpretare a datelor, diferenţele de opinie sunt factori specifici cercetării –
dezvoltării şi nu constituie abateri de la buna conduită în cercetare.
Art. 24. Buna conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică presupune:
a. acceptarea şi menţionarea în această activitate doar a persoanelor care au contribuţii
în realizarea ei;
b. indicarea sursei din care a fost preluată o idee, un rezultat, indiferent dacă acestea
au fost publicate sau nu;
c. recunoaşterea explicită a contribuţiei oricărei persoane care a participat în mod real
la activitatea de cercetare (activităţile concrete desfăşurate, contribuţia concretă la
redactarea de lucrări etc.);
d. respectarea riguroasă a destinaţiei fondurilor alocate unui proces de cercetare.
Sursele de finanţare care au stat la baza unei cercetări vor fi menţionate în publicaţiile
în care se prezintă rezultatele cercetării, cu excepţia cazurilor când prin contractul de
finanţare se interzice acest lucru;
e. transparenţa în prezentarea rezultatelor cercetării. Pentru toate contractele de
cercetare finanţate din fonduri publice, un exemplar al raportului de cercetare trebuie
predat bibliotecii Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău;
f. cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii Universităţii trebuie să menţioneze
afilierea la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău în toate materialele publicate,
chiar dacă cercetarea a fost realizată într-o altă instituţie.
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Art. 25. Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea
universitară:
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
b) confecţionarea rezultatelor sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.
Art. 26. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău promovează respectul demnităţii
fiecărui membru, într-un climat liber de orice hărţuire, exploatare, umilire, atitudine
dispreţuitoare, ameninţare sau intimidare. Universitatea promovează toleranţa faţă de
diferenţele între oameni, credinţe şi principii.
Art. 27. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău respectă principiul transparenţei tuturor
categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii academice, potenţialii
candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare
consistentă şi corectă, protejând în acelaşi timp datele cu caracter personal, în condiţiile
legislaţiei în vigoare.
Art. 28. Transparenţa este asigurată în toate activităţile care privesc admiterea, evaluarea,
angajarea, promovarea şi utilizarea resurselor Universităţii. Toate aceste informaţii sunt
publicate pe pagina web a Universităţii sau sunt puse la dispoziţie la cerere de purtătorul de
cuvânt al Universităţii.
Art. 29. Studenţii şi cursanţii au dreptul la informaţii clare despre criteriile de evaluare şi
notare, prezentate la începutul procesului didactic şi prin programele analitice, precum şi la
explicaţii cu privire la notele obţinute.
Capitolul III - Comisia de etică şi deontologie profesională universitară
Art. 30. Organul însărcinat cu supravegherea aplicării prezentului cod este Comisia de etică şi
deontologie profesională universitară din Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Structura şi componenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară este
propusă de Consiliul de Administraţie, avizată de Senatul Universităţii şi aprobată de rector.
Art. 31. Comisia de etică şi deontologie profesională universitară îşi desfăşoară activitatea pe
baza unui regulament propriu, având următoarele atribuţii:
a. analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau
prin autosesizare;
b. realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii
activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie
un document public;
c. contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie profesională universitară,
care se propune senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
d. formulează avize cu privire la aspecte de etică ridicate de activităţile din cadrul
Universităţii.
III.1. - Abateri şi sancţiuni
Art. 32. În cazul angajaţilor Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, sancţiunile pentru
încălcarea normelor de etică pot fi cele prevăzute în legislaţia în vigoare:
a. avertisment scris;
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b. diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1- 6 luni;
c. suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 şi 10 ani a dreptului de
înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei
funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de
disertaţie sau de licenţă ori ca membru în comisii de concurs;
d. destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art. 33. În cazul abaterilor de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare,
sancţiunile de la articolul 32 se completează cu următoarele, care se pot acorda cumulativ:
A. Sancţiuni ce se aplică de către conducerea Universităţii “Vasile Alecsandri”
din Bacău:
a. interdicţia de a fi numit pe o perioadă de până la 3 ani ca preşedinte în comisii de
bacalaureat;
b. interdicţia de a participa pe o perioadă de până la 3 ani la concursuri de obţinere a
gradaţiilor de merit;
c. interdicţia de a publica pe o perioadă de până la 3 ani în revistele universităţii;
d. retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de
bună conduită;
e. transmiterea de scuze către persoanele plagiate, către alte reviste sau instituţii
afectate prin plagiere;
f. suspendarea calității de conducător de doctorat pe 1, 2 sau 3 ani;
g. retragerea calității de conducător de doctorat.
B. Sancţiuni ce se stabilesc de către alte instituții/ organisme naționale abilitate,
conform prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare:
a. retragerea atestatului de abilitare;
b. retragerea titlului de doctor;
c. retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;
d. destituirea din funcţia de conducere;
e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
f. interzicerea, pentru o perioadă determinată, a accesului la finanţare din fonduri
publice destinată cercetării-dezvoltării;
g. îndepărtarea persoanei/ persoanelor respective din echipa de realizare a proiectului;
h. oprirea finanţării proiectului;
i. oprirea finanţării proiectului, cu obligativitatea returnării fondurilor.
Art. 34. În cazul abaterilor grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi în activitatea
universitară, indiferent de momentul la care s-au dovedit, contractul de muncă cu
Universitatea al persoanei care a săvârşit aceste abateri încetează de drept, conform legii.
Art. 35. Sancţiunile acordate personalului Universităţii se stabilesc numai în urma derulării
tuturor procedurilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de
etică deontologie profesională universitară din Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art. 36. În cazul studenţilor şi cursanţilor, sancţiunile posibile sunt:
a. avertismentul scris;
b. eliminarea din examen;
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c. neacordarea acceptului de prezentare a lucrării la examenul de absolvire (licenţă /
disertaţie/ doctorat);
d. exmatricularea.
III.2. Garantarea originalităţii lucrărilor de finalizarea a studiilor, a lucrărilor ştiinţifice
și a documentelor elaborate de angajații Universității
Art. 37. În scopul prevenirii problemelor legate de plagiat şi de etică în realizarea lucrărilor
ştiinţifice, coordonatorii de lucrări de finalizare a studiilor de licenţă, master sau doctorat,
precum şi a altor forme de studii, au obligaţia de a instrui studenţii şi cursanţii asupra
obligaţiilor ce le revin cu privire la respectarea normelor de etică şi deontologie profesională
universitară.
Art. 38. În vederea verificării originalităţii lucrărilor de licenţă, disertaţie, doctorat,
articolelor ştiinţifice sau a altor lucrări, în cadrul Universităţii este utilizat programul
„Plagiarism Detector”. Utilizarea acestuia este stabilită printr-un regulament separat.
Art. 39. (1) Toate lucrările de absolvire sunt însoţite de copia primei pagini a raportului de
analiză a gradului de originalitate generat de programul „Plagiarism Detector”.
(2) Toate revistele ştiinţifice editate de către Universitate au obligativitatea utilizării
programului „Plagiarism Detector” pentru verificarea tuturor articolelor publicate.
(3) Cadrele didactice și alte categorii de salariați ai Universității, care elaborează
documente (inclusiv propuneri de proiecte, rapoarte de cercetare, situații provizorii sau finale)
au toată răspunderea din punct de vedere al eticii și deontologiei profesionale cu privire la
respectivele documente.
Conducerea Universității (rector, prorectori), a facultății (decan, prodecan), a
departamentelor didactice, a direcțiilor/ serviciilor administrative, care semnează respectivele
documente pentru validarea apartenenței lor, nu răspund din acest punct de vedere, deoarece
nu au elaborat aceste documente.
Capitolul IV - Dispoziţii finale
Art. 40. Ghidul de bune practici în activitatea de cercetare este o anexă a prezentului Cod de
etică (anexa 5). Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentul Cod de etică.
Art. 41. Ediția 5, revizia 1 a prezentului cod a fost aprobată în ședința Senatului universitar
din data de 11.05.2017.
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Antetul Universităţii
Anexa 1
DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
În conformitate cu prevederile Codul de etică universitară al Universităţii din Bacău şi
cu legislaţia în vigoare privind conflictul de interese:
Subsemnatul
_________________________________________________________________,
(numele si datele de identificare)
membru în comisia de organizare a examenului de finalizare a studiilor (colocviu final/
licenţă/ disertaţie/ susţinere teză de doctorat), sesiunea …………………, Facultatea/
Departamentul de ……………………………………….., specializarea/ programul de studii
……………………………
…………………………………….....…………………..………………………………...,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală,
următoarele:
- nu sunt soţ (soţie), rudă până la gradul al treilea inclusiv ori afin până la gradul al treilea
inclusiv, cu unul dintre candidaţi;
- în ultimii trei ani, nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre
candidaţi;
- nu deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre candidaţi;
- nu am nici un interes financiar în organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a
studiilor cu excepţia onorariului cuvenit pentru serviciile prestate;
- nu am nici un interes financiar faţă de oricare dintre candidaţi;
- nu am nici o afinitate sau o inclinaţie personală care ar putea să-mi afecteze deciziile în
legătura cu procesul de examinare;
- nu am nici o obligaţie personală sau debite financiare ori de altă natură faţă de nici un
candidat, care ar putea să-mi afecteze deciziile în legătură cu procesul de examinare.
Voi anunţa conducerea facultăţii sau a universităţii în situaţia apariţiei unui conflict
potenţial sau aparent şi care ar putea afecta integritatea procedurii de examinare a
candidaţilor. În această situaţie, înţeleg să fiu de acord cu înlocuirea mea cu un alt cadru
didactic.

Data ________________
Semnătura ___________
F 324.09/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE
SIM)
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Antetul Universităţii
Anexa 2
DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
În conformitate cu prevederile Codul de etică universitară al Universităţii “Vasile
Alecsandri” din Bacău şi cu legislaţia în vigoare privind conflictul de interese:
Subsemnatul
_________________________________________________________________,
(numele si datele de identificare)
membru în comisia de organizare a examenului de admitere* pentru
…………………….……………,
(forma
de
învăţământ)
sesiunea
…………………,
Facultatea…………………………………….………..,
specializarea/
programul
de
studii………………………………………………….....…………………………………,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală,
următoarele:
- nu sunt soţ (soţie), rudă până la gradul al treilea inclusiv ori afin până la gradul al treilea
inclusiv, cu unul dintre candidaţi;
- în ultimii trei ani, nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre
candidaţi;
- nu deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre candidaţi;
- nu am nici un interes financiar în organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere cu
excepţia onorariului cuvenit pentru serviciile prestate;
- nu am nici un interes financiar faţă de oricare dintre candidaţi;
- nu am nici o afinitate sau o inclinaţie personală care ar putea să-mi afecteze deciziile în
legătura cu procesul de examinare;
- nu am nici o obligaţie personală sau debite financiare ori de altă natură faţă de nici un
candidat, care ar putea să-mi afecteze deciziile în legătură cu procesul de examinare.
Voi anunţa conducerea facultăţii sau a universităţii în situaţia apariţiei unui conflict
potenţial sau aparent şi care ar putea afecta integritatea procedurii de examinare a
candidaţilor. În această situaţie, înţeleg să fiu de acord cu înlocuirea mea cu un alt cadru
didactic.
Data ________________
Semnătura ___________
* Numai pentru admiterea care presupune şi alte probe decât concursul de dosare.
F 325.09/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE
SIM)
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Antetul Universităţii
Anexa 3
DECLARAŢIE
de confidenţialitate şi imparţialitate
Subsemnatul ........................................................, membru/ preşedinte cooptat în comisia de
………………………………………….
pentru
achiziţia
de
................................................................ ……………………………………………., la procedura
de ……………………………………………… ………………………………………….,
organizată de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în temeiul art. 75 din Hotărârea
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al
unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;
c) nu am calitatea de soţ/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi;
d) nu am niciun interes de natura sa afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
Totodată, ma angajez ca voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului
ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii
economici, a căror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja
proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de
evaluare/juriului.
Înţeleg ca în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea
prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 337/2006, a legislaţiei civile şi penale.
Membru/Preşedinte al comisiei de evaluare,
.............................................
(semnatura autorizata)

Data:

F 326.09/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE
SIM)
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Antetul Universităţii
Anexa 4
DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
În conformitate cu prevederile Codul de etică universitară al Universităţii “Vasile
Alecsandri” din Bacău şi cu legislaţia în vigoare privind conflictul de interese:
Subsemnatul
_________________________________________________________________,
(numele si datele de identificare)
titular al disciplinei ……………………………………………………., anul de studiu
…………,
Facultatea
………………………………….,
specializarea
…………………………………………, referitor la organizarea examenului/ colocviului la
disciplina pe care o predau, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este
pedepsit de legea penală, următoarele:
 îndeplinesc următoarele condiţii:
 nu îndeplinesc una sau mai multe din următoarele condiţii:
- nu sunt soţ (soţie), rudă până la gradul al treilea inclusiv ori afin până la gradul al treilea
inclusiv, cu unul dintre candidaţi;
- în ultimii trei ani, nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre
candidaţi;
- nu deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre candidaţi;
- nu am nici un interes financiar în organizarea şi desfăşurarea examenului cu excepţia
onorariului cuvenit pentru serviciile prestate;
- nu am nici un interes financiar faţă de oricare dintre candidaţi;
- nu am nici o afinitate sau o inclinaţie personală care ar putea să-mi afecteze deciziile în
legătura cu procesul de examinare;
- nu am nici o obligaţie personală sau debite financiare ori de altă natură faţă de nici un
candidat, care ar putea să-mi afecteze deciziile în legătură cu procesul de examinare.
Voi anunţa conducerea facultăţii sau a universităţii în situaţia apariţiei unui conflict
potenţial sau aparent şi care ar putea afecta integritatea procedurii de examinare.
În situaţia în care nu îndeplinesc una sau mai multe condiţii din cele de mai sus,
solicit dublarea comisiei de examinare cu un cadru didactic cu o specializare cât mai
apropiată, pentru a mă asista în procesul de evaluare.
Data ________________
Semnătura ___________
F 327.09/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE
SIM)
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Antetul Universităţii
Anexa 5
Ghid de bune practici în activitatea de cercetare
Aspecte legate de abordarea instituţională a cazurilor de conduită necorespunzătoare
în activitatea de cercetare
- Anexă a Codului de etică al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău Activitatea de cercetare este una dintre componentele de bază ale activităţii
desfăşurate în orice universitate. În ultimii ani a devenit tot mai evidentă necesitatea
introducerii unui cod de etică în cercetare. În acest sens, a fost elaborată în anul 2004 Legea
nr. 206 cu privire la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare,cu modificările şi completările ulterioare.
Aşa cum s-a văzut în ultima perioadă, simpla existenţă a unui cod de etică nu este
suficientă pentru a asigura o bună funcţionare a Comisiei de etică, datorită aspectelor
complexe legate de activitatea de cercetare ştiinţifică.
Prezentul Ghid de bune practici îşi propune să aducă o serie de clarificări cu privire la
aspectele posibile ale conduitei necorespunzătoare în activitatea de cercetare şi asupra
modului în care universitatea trebuie să abordeze aceste cazuri. Ghidul prezintă doar
conceptele particulare ale lipsei de etică în cercetare, fără a prezenta aspecte generale ale eticii
proprii oricărui domeniu, cum ar fi: conflictul de interese, egalitatea de şanse, respectarea
demnităţii şi a drepturilor omului etc.
Definirea conduitei necorespunzătoare în activitatea de cercetare ştiinţifică
Una dintre cele mai clare definiţii ale conduitei necorespunzătoare în cercetare este
prezentată în Federal Policy on Research Misconduct elaborată de National Science and
Technology Council din Statele Unite [1]:
„Conduita incorectă în cercetare este definită ca fabricarea, falsificarea sau plagiatul
în propunerea, efectuarea sau analizarea cercetărilor sau în raportarea rezultatelor cercetării.
Fabricarea este inventarea datelor sau rezultatelor şi înregistrarea sau raportarea lor.
Falsificarea reprezintă manipularea materialelor cercetării, echipamentului, sau
proceselor, sau schimbarea ori omiterea datelor sau a rezultatelor, astfel încât rezultatele
cercetării nu sunt prezentate corect.
Plagiatul reprezintă însuşirea ideilor, proceselor, rezultatelor ori cuvintelor altei
persoane fără a face atribuirea corespunzătoare.
Frauda în cercetare nu include erorile cinstite sau diferenţele de opinie”.
Este considerată drept fraudă în ştiinţă şi înstrăinarea ilicită a rezultatelor cercetării
ştiinţifice.
Aspecte legate de plagiat. Principii şi reguli
Dacă problemele legate de fabricarea sau falsificarea datelor sunt mai clare, plagiatul
este mai dificil de interpretat, pe de o parte datorită dificultăţii de a face o delimitare clară
între cercetarea proprie şi plagiat, iar pe de altă parte, datorită necesităţii de a face o distincţie
între diferitele tipuri de plagiat, pentru a realiza o pedepsire corespunzătoare, respectiv o
descurajare a lor.
Câteva tipuri de plagiat şi încadrarea lor sunt prezentate în continuare, fără ca lista să
fie completă:
1. Plagiatul involuntar. Apare în situaţii în care un acelaşi text sau idee apare în mai
multe surse, iar citarea făcută specifică doar o parte dintre acestea. Această formă de
plagiat nu este imputabilă autorilor.
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2. Plagiatul minor. Apare în situaţia utilizării greşite a surselor de informare, a erorilor de
citare, de obicei fără intenţie şi din ignoranţă. Se manifestă de obicei în cazul tinerilor
cercetători şi a studenţilor.
3. Plagiatul major. Se manifestă prin copierea totală sau în mare măsură a unor lucrări,
fără ca acestea să fie citate, în text sau la bibliografie. Din această categorie face parte
şi auto plagiatul, adică republicarea unui material personal publicat anterior, cu
modificarea doar a titlului sau cu modificări minore.
4. Frauda. Plagiatul major făcut în scopul de a câştiga un folos personal, uneori în
detrimentul altora.
Citarea surselor este necesară din raţiuni de transparenţă şi onestitate intelectuală, din
raţiuni etice şi deontologice, ştiinţifice şi pedagogice.
Modul de citare diferă destul de mult de la un domeniu la altul şi de la un tip de
lucrare la alta (comunicare, articol ştiinţific, manual, carte ştiinţifică etc.). Sunt însă şi câteva
principii şi reguli general valabile:
- Tot ce este reprodus întocmai trebuie să fie cuprins între ghilimele şi însoţit de o
descriere bibliografică completă;
- Textele consultate pe internet fac parte din surse şi trebuie citate;
- Parafrazarea (schimbarea cuvintelor astfel încât fraza să îşi păstreze sensul) trebuie
de asemenea însoţită de o trimitere bibliografică corespunzătoare;
- Orice idee împrumutată trebuie însoţită de o citare completă;
- Textele traduse din alte limbi reprezintă de asemenea surse şi trebuie citate.
În analiza plagiatelor trebuie evitate interpretările rigide, date de asemănarea a două
fragmente de text, dacă acestea nu exprimă o idee sau o concluzie semnificativă pentru
materialul respectiv. Din acest motiv, analiza cazurilor de plagiat trebuie făcută întotdeauna
de către persoane cu competenţe în domeniul materialului în discuţie.
În analiza cazurilor de plagiat la lucrările cu mai mulţi autori este necesar să se poată
stabili gradul de vinovăţie al fiecărui autor. Pentru aceasta, ca bună practică, este necesar ca
pentru fiecare lucrare să se realizeze un document care să descrie contribuţia fiecărui autor. În
absenţa unui asemenea document, comisia de investigare va decide pe baza declaraţiilor
autorilor şi pe baza analizei activităţii anterioare a acestora.
O atenţie deosebită trebuie acordată lucrărilor de licenţă, disertaţie şi doctorat, în care
coordonatorul ştiinţific are un rol foarte important în evitarea plagiatului, prin supravegherea
atentă a tuturor etapelor de realizare a lucrării şi prin instruirea corespunzătoare a autorilor.
Pentru a evita interpretările, noţiunea de „Bibliografie selectivă” va fi folosită numai la
redactarea rezumatelor unor lucrări, în condiţiile în care bibliografia completă este cuprinsă în
lucrarea propriu-zisă.
Nu se poate considera drept plagiat utilizarea unor adevăruri ştiinţifice consacrate, a
unor modele sau teorii clasice, a unor scheme tehnologice la care nu se pot aduce modificări.
Nu se consideră auto plagiat republicarea unui aceluiaşi material, dacă acesta conţine date şi
interpretări noi.
Introducerea unei referinţe bibliografice este necesară ori de câte ori:
- Se citează cuvânt cu cuvânt ceea ce altcineva a scris sau a spus;
- Se parafrazează ce altcineva a scris sau a spus (se repetă ideea cu alte cuvinte);
- Când se inserează fotografii, imagini, date, statistici, grafice, preluate din alte
surse.
În stabilirea necesităţii introducerii unei referinţe bibliografice, nu contează dacă sursa
este un document publicat sau nu, dacă este un document tipărit sau de pe internet, dacă sursa
este protejată de dreptul de autor sau nu.
Cauze şi motive ale plagiatului
Cele mai frecvente cauze şi motive invocate pentru fraudă şi plagiat sunt:
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-

Problemele de gestionare a timpului („Nu am avut timp suficient pentru realizarea
materialului!”);
Superficialitatea în citare;
Uşurinţa de a copia, comparată cu dificultatea de a realiza o operă originală;
Confundarea unor idei şi cunoştinţe anterior dobândite cu cele proprii, originale;
Ignorarea modului corect de citare, a problemelor legate de drepturile de autor;
Teama de eşec sau dorinţa de performanţă cu orice preţ;
Necunoaşterea rigorilor cercetării;
Dorinţa de egalizare a şanselor („Dacă şi alţii o fac …”);
Absenţa unei culturi a integrităţii.

Prevenirea şi sancţionarea plagiatului
Având în vedere consecinţele negative ale plagiatului, consecinţe care afectează de
multe ori şi imaginea instituţiei, este necesară o politică activă de educare şi instruire, atât a
cadrelor didactice cât şi a studenţilor, în vederea eliminării acestuia. În acest sens, vor fi
organizate periodic instruiri şi prezentări ale regulamentelor şi codurilor în vigoare, iar pentru
studenţi, vor fi introduse module de curs cu privire la etica în cercetare.
La înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, studenţii vor semna o declaraţie pe
proprie răspundere că lucrarea de licenţă / disertaţie / doctorat respectă legislaţia cu privire la
drepturile de autor şi normele de etică în cercetare (anexa 6).
Codul de etică trebuie să conţină o secţiune specială destinată eticii în cercetarea
ştiinţifică şi trebuie să prevadă, pe lângă sancţiunile de ordin administrativ, o serie de măsuri
menite să descurajeze astfel de practici. Astfel, tuturor persoanelor care au primit în urma unei
anchete interne verdictul de plagiat, în funcţie de gravitatea acestuia, li se pot aplica şi
următoarele măsuri corective:
1. Pentru cadre didactice:
- Interdicţia de a fi numit pe o perioadă de până la 3 ani ca preşedinte în comisii de
bacalaureat, de finalizare a studiilor, de admitere, de ocupare a posturilor, etc.;
- Interdicţia de a participa pe o perioadă de 3 ani la concursuri de obţinere a
gradaţiilor de merit;
- Interdicţia de a publica pe o perioadă de până la 3 ani în revistele universităţii;
- Transmiterea de scuze către persoanele plagiate, către alte reviste sau instituţii
afectate prin plagiere.
2. Pentru studenţi:
- Neacceptarea în vederea susţinerii a lucrării de licenţă/ disertaţie/ doctorat.
Bibliografie
1. National Science and Technology Council, Federal Policy on Research Misconduct, 6
decembrie 2000, http://www.ostp.gov/cs/federal_policy_on_research_misconduct
2. www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/2008/etica.doc
3. http://www.integrite.umontreal.ca/pratiques/pieges.html
4. http://www.umfcluj.ro/universitate/Anexa.pdf
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Anexa 6
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
FACULTATEA ............................................................
SPECIALIZAREA .......................................................
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE ...............
(FIŞA PLAN)
Subsemnatul(a)…………………………………………..........……, promoţia…………….,
(numele,
iniţiala tatălui,
prenumele solicitantului)
solicit înscrierea la
examenul
de ......................................,
din sesiunea
............................................
Tema lucrării: ..........................................................................................................................
...................................................., conducător ştiinţific ............................................................
Date de contact:
Adresa de domiciliu actualizată:
.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....
Numar de telefon (propriu, funcţional, fix, mobil):
..........................................................................
Adresa e-mail (operaţională):
...........................................................................................................
Declar pe propria răspundere că lucrarea nu este copiată / plagiată şi că este o realizare
personală.
Declar că sunt de accord ca datele mele personale să fie înscrise în baza de date a grupării
“Alumni Vasile Alecsandri”, din cadrul Societăţii Cultural-Ştiinţifice “Vasile Alecsandri”,
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. DA/NU
Data depunerii lucrării în vederea susţinerii

Sesiunea propusă pentru susţinere

___________________________________

______________________________

Semnătura candidatului
___________________________________

Acceptată pentru susţinere,
Conducător ştiinţific
___________ ___________________

C O M I S I A:
Preşedinte: ________________________
de____________________
Membri:
1. __________________________
2. __________________________
nota_____________________
3. __________________________
4. __________________________
______________________
5. __________________________

Susţinută la data

Apreciată cu

Secretarul comisiei

Acest plan se completează după depunerea lucrării, însoţind-o până la susţinerea ei în faţa comisiei

F 60.07/Ed.x (la completarea formularului se va verifica ediția în vigoare a acestuia, pe site-ul calitate.ub.ro, secțiunea FORMULARE SIM)
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Anexa 7
Detalierea gradelor de rudenie şi afinitate
Rudenia (conform Codului familiei):
„Art. 46. - Gradul de rudenie se stabileşte astfel:
a) în linie dreaptă, după numărul naşterilor; astfel, fiul şi tatăl sunt rude de gradul întâi,
nepotul de fiu şi bunicul sunt rude de gradul al doilea;
b) în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la
ascendentul comun şi coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, fraţii sunt rude de
gradul al doilea, unchiul şi nepotul de gradul al treilea, verii primari de gradul al patrulea.”
Afinitatea reprezintă legătura dintre soţ şi rudele celuilalt soţ, adică legătura dintre cumnaţi
ori cea dintre socrii şi ginere sau noră.
Afinitatea nu există între rudele unui soţ şi rudele celuilalt soţ.
Afinitatea există numai în cazul căsătoriei şi a rudeniei stabilită legal. Prin urmare, afinitatea
ia sfârşit la încetarea căsătoriei.
În privinţa gradului afinităţii, se aplică, prin asemănare, regulile de la rudenia firească: pentru
unul din soţi, părinţii celuilalt soţ sunt afini de gradul întâi, fraţii sunt afini de gradul al doilea
etc.
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Cursul festiv al absolvenţilor, promoţia 2017

Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău şi-a sărbătorit noii absolvenţi, printr-un curs
festiv care s-a transformat într-o adevărată sărbătoare. După tradiționala defilare prin centrul
orașului, de la ora 11.00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” Bacău, a fost cursul festiv al celei
de a 54-a promoții a instituției de învățământ superior băcăuan. Cei 1.678 de studenţi de la
cele 5 facultăți (Inginerie, Litere, Științe, Științe Economice, Științe ale Mișcării, Sportului și
Sănătății) au fost felicitaţi de către profesorii lor şi invitaţii speciali din mediul administrativ,
economic şi cultural. Cuvântul de deschidere a aparținut Rectorului Universității
Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, care a precizat că la festivitate „sunt prezenți cei 1.105
de absolvenți ai studiilor universitare de licență, 558 care au finalizat studiile de master și 15
de la programele de doctorat. Sunt studenții noștri, cu care ne mândrim și cărora le dorim o
frumoasă carieră profesională în viitor”. Din partea autorităţilor au fost prezenţi primarul
Cosmin Necula, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău Silviu Pravăţ, inspector de
specialitate ISJ Bacău Doina Marinov, directorul Casei Corpului Didactic Gabriel Leahu,
reprezentanţi ai angajatorilor, mediului economic, socio-cultural şi sportiv.
Programul artistic, prezentat de studentele Ioana Bour și Beatrice Iuraşco, a cuprins
momente de dans popular, muzică modernă, muzică populară, susținute de cei mai talentați
studenți ai Universității: Trupa de majorete a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
(coordonaţi de Prof. univ. dr. Tatiana Dobrescu şi Asist. univ. dr. Ana-Maria Vulpe), Paic
Nicoleta, Pintilie Cătălina, Mădălina Hîlborea, Petrea Marius, Ciprian Cucu, MariaMagdalena Gavriloaia şi Tatiana Captaciuc.
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Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”
la Facultatea de Ştiinţe Economice

În data de 13 mai 2017, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a desfăşurat etapa regională a Concursului regional pe
teme economice „Ion Ionescu de la Brad”.
Concursul a avut ca scop promovarea experienţei economice a elevilor de liceu în vederea
valorizării noilor cunoştinţe în domeniu şi creşterea calităţii procesului instructiv- educativ,
prin stimularea spiritului competiţional şi de fair-play.
Manifestarea a reprezentat rezultatul colaborării dintre: Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ, Colegiul Economic „Mihail
Kogălniceanu” Focşani, Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui, Colegiul Economic
„Ion Ghica” Bacău şi Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc.
Competiţia s-a desfăşurat la nivelul a 5 secţiuni: Contabilitatea unităţilor economice - clasa a
X-a, Comunicare profesională - clasa a X-a, Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor clasa a XI-a, Marketingul afacerii - clasa a XI-a, Finanţe şi fiscalitate - clasa a XII-a, în total
participând un număr de 31 de liceeni.
Primele locuri de la fiecare secţiune au fost ocupate de următorii liceeni:
-

Secţiunea Contabilitatea unităţilor economice: Dumitru Roxana - Colegiul Economic
„Mihail Kogălniceanu” Focşani (Premiul I), Vezeteu Nicoleta - Liceul Tehnologic
Economic Administrativ Piatra Neamţ (Premiul II), Gligor Cristian - Liceul
Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc (Premiul III), Cociangă

Vlăduţ -

Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacău şi Cruceru Ştefan Gabriel - Liceul Teoretic
,,Mihai Eminescu” Bârlad (Menţiune);
-

Secţiunea Comunicare profesională: Crăciun Ioana – Liceul Teoretic ,,Mihai
Eminescu” Bârlad (Premiul I), Chindea Ana Maria - Colegiul Economic "Mihail
Kogălniceanu" Focşani (Premiul II), Bârzu Lazăr Andreea Ioana - Colegiul Economic
„Ion Ghica” Bacău (Premiul III), Chitacu Mădălina - Colegiul Economic „Mihail
Kogălniceanu" Focşani şi Haidău Alina Ionela - Colegiul Economic „Ion Ghica”
Bacău (Menţiune);

-

Secţiunea Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor: Harpa Andrei Alexandru Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ (Premiul I), Batin Andreea Natalia - Colegiul
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Economic „Ion Ghica” Bacău (Premiul II), Constantinescu Dimitrie Liviu - Liceul
„Carol I”, Bicaz (Premiul III), Bocu Sorina - Colegiul Economic „Mihail
Kogălniceanu” Focşani şi Sabău Eric Cornel - Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”
Miercurea Ciuc (Menţiune);
-

Secţiunea Marketingul afacerii: Gabor Larisa Maria - Colegiul Economic „Ion Ghica”
Bacău (Premiul I), Urzică Bianca Elena - Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ (Premiul
II), Cocarcia Mădălina - Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău (Premiul III), Graur
Ruben Adrian - Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc şi Săcăleanu
Lavinia - Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ (Menţiune);

-

Secţiunea Finanţe şi fiscalitate: Prichineţ Elena Andreea - Colegiul Economic „Ion
Ghica” Bacău (Premiul I), Manolache Mădălina - Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ
(Premiul II), Grigoraş Andreea - Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău (Premiul III)
şi Mârza Alina Gabriela - Liceul “Carol I” Bicaz (Menţiune).

Premianţilor li s-au oferit, atât premii în bani, cât şi cărţi de specialitate.
Din comisiile de jurizare au făcut parte cadre didactice universitare precum şi din
învăţământul liceal, astfel:
-

Secţiunea Contabilitatea unităţilor economice: prof. univ. dr. Mihai Deju şi lector
univ. dr. Daniela Solomon (Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău), prof. Elena Apetrei (Colegiul Tehnic “Ion Creangă” Tîrgu
Neamţ) şi prof. Valeria Balint (Liceul „Carol I”, Bicaz);

-

Secţiunea Comunicare profesională: conf. univ. dr. Bogdan Nichifor şi conf. univ. dr.
Diana Prihoancă (Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău), prof. Mărioara Botezatu (Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu"
Focşani) şi prof. Carmen Filiche (Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” Bârlad);

-

Secţiunea Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor: conf. univ. dr. Aristiţa Rotilă
şi lector univ. dr. Ionela Cristina Breahnă-Pravăţ (Facultatea de Ştiinţe Economice a
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău), prof. Anişoara Ioniche (Liceul „Vasile
Conta” Tîrgu Neamţ) şi prof. Aneta Radu (Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău);

-

Secţiunea Marketingul afacerii: prof. univ. dr. Eugenia Harja şi conf. univ. dr. Laura
Cătălina Ţimiraş (Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău), prof. Radu Mihail Pintilie (Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ) şi prof.
Dana Ţurcă (Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc);
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-

Secţiunea Finanţe şi fiscalitate: lector univ. dr. Simona Elena Dragomirescu şi lector
univ. dr. Iulia Andreea Bucur (Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău) şi prof. Alina Partenie (Colegiul Economic „Ion Ghica”
Bacău).
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Prima ediţie a Simpozionului Creativity, Innovation and Practice in English Teaching
Sâmbătă, 20 mai 2017, a avut loc prima ediţie a simpozionului dedicat cadrelor
didactice din mediul preuniversitar şi intitulat Creativity, Innovation and Practice in English
Teaching.
Simpozionul a vizat dublul rol de întărire a relaţiilor dintre Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, respectiv Facultatea de Litere şi mediul preuniversitar, în speţă
cadrele didactice participante şi elevii formaţi de acestea prin actul educaţional şi de
diseminare de idei şi schimb de experienţă privind metodele creative folosite în activitatea
didactică de predare a limbilor străine.
Deschiderea a avut loc sâmbătă, 20 mai 2017, în sala C3, corpul C al Facultăţii de
Litere, începând cu orele 9.00, cu un schimb fructuos de idei şi experienţă educaţională.
Comitetul de organizare:
Prof.univ.dr. Elena Bonta, Lect.univ.dr. Raluca Galiţa, Lect.univ.dr. Nadia-Nicoleta
Morăraşu, Lect.univ.dr. Andreia-Irina Suciu, Lect.univ.dr. Mihaela Culea.
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Sesiunea Studențească de Comunicări Științifice
„Biodiversitate și Tinerețe”
Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului din cadrul Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat miercuri, 10 mai 2017, a X-a ediție a Sesiunii
Studențești de Comunicări Științifice „Biodiversitate și Tinerețe”. Manifestare de tradiție,
aflată sub semnul continuității, acest simpozion reprezintă o poartă de lansare în domeniul
cercetării științifice pentru studenți și masteranzi, o modalitate de interacțiune pe plan
științific și uman între studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum și un
liant cu învățământul preuniversitar, prin proiectele și referatele prezentate de elevi, sub
îndrumarea profesorilor coordonatori.
Simpozionul le facilitează tinerilor schimbul de idei, prin intermediul polemicilor și
dezbaterilor pe diverse ramuri ale biologiei și ecologiei, şi îi inițiază în susținerea propriilor
cercetări. Tinerii au avut plăcerea să participe la prezentările în plen susținute de specialiști de
la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bacău și de la Observatorul Astronomic
„Victor Anestin” Bacău, pe teme de larg interes și extrem de actuale: „Biodiversitate.
Amenințări și perspective” și „Stația Spațială Internațională – viața în microgravitație”.
Rezultatele deosebite ale cercetărilor tinerilor participanți au fost apreciate și răsplătite prin
premii și diplome.

82

Târgul Firmelor de Exerciţiu
În perioada 18-19 mai 2017, cadre didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice din
cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au avut bucuria de a participa în calitate de
membri ai comisiilor de evaluare la Concursul Târgul Firmelor de Exerciţiu „Viitorul începe
astăzi”, ediţia a V-a, manifestare organizată de Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău.
Mulţumim pe această cale organizatorilor pentru invitaţie şi felicităm toţi liceeni participanţi
la această manifestare şi, în egală măsură, cadrele didactice coordonatoare pentru realizările
lor!
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