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Capitolul I - Dispoziţii generale 

 

 

Art.1  

(1) Admiterea în învăţământul terţiar nonuniversitar organizat de Colegiul Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău pentru anul şcolar 2014-2015 se face pe baza criteriilor generale de admitere în 

învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, aprobate 

prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 şi a prezentei  metodologii elaborată de Colegiul Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău prin consultarea factorilor interesaţi, avizată de Consiliul de 

Administraţie în data de 11.09.2014 şi aprobată în şedinţa de Senat din data de 12.09.2014. 

(2) Pentru anul şcolar 2014-2015, Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează 

învâţământ terţiar nonuniversitar (şcoala postliceală şi scoală de maiştri) finanţat integral de către 

solicitanţi. 

(3) Durata studiilor este cuprinsă între 1 an şi 3 ani iar cuantumul taxelor de şcolarizare este de 800 

lei/semestru. Celelalte taxe sunt stabilite de Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

 

Art. 2 

Concursul de admitere se organizează pentru următoarele specializări:  

 
 

Nr. 

crt. 

Domeniul Specializarea/Calificarea Durată studii 

(nr. semestre) 

Nr. 

locuri 

Şcoala postliceală 

1. Mecanică 

 Tehnician proiectant în construcţia de 

maşini 
3 30 

 Tehnician tehnolog mecanic 3 30 

 Tehnician operator maşini cu comandă 

numerică 
2 30 

 Optician 3 30 

2. Informatică  Analist programator 3 30 

 Tehnician echipamente de calcul 3 30 

3. Energetică  Tehnician electroenergetician 3 30 

 Tehnician termoenergetician 3 30 

4. Industria alimentară  Tehnician dietetician 3 30 

 Tehnician controlul calităţii produselor 

agroalimentare 
3 30 

5. Protecţia mediului  Tehnician laborant pentru protecţia calităţii 

mediului 
4 30 

6 Comerţ  Tehnician activităţi comerciale 4 30 

7. 
Economic 

 Agent fiscal 4 30 

 Asistent de gestiune 4 30 

8. Estetica şi igiena 

corpului omenesc 
 Tehnician maseur 4 30 

9. Sănătate şi asistenţă 

pedagogică 
 Asistent medical de laborator 6 30 

10. Sportiv  Antrenor 4 30 
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Şcoala de maiştri 

1. Mecanic  Maistru mecanic 3 30 

 Maistru cazangerie, construcţii metalice şi 

sudură 

3 30 

2. 

Electric 

 Maistru electrician centrale, staţii şi reţele 

electrice 

3 30 

 Maistru termoenergetic 3 30 
  

 

 

Capitolul II – Înscrierea pentru admiterea în învăţământul postliceal 

 

Art. 3 

(1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la şcoala postliceală absolvenţi de liceu, cu sau fără 

diplomă de bacalaureat. 

(2) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la şcoala de maiştri absolvenţi de liceu, cu sau fără 

diplomă de bacalaureat, care dovedesc la începerea anului şcolar că au o vechime în producţie de cel 

puţin 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o 

dobândească. 

(3) Admiterea în învătământul postliceal se face pe baza de concurs de dosare.  
 

Art. 4 

Calendarul concursului de admitere pentru învăţământul terţiar nonuniversitar (şcoala postliceală şi 

scoală de maiştri) este următorul: 

 înscrierea candidaţilor: 15 septembrie – 15 octombrie 2014; 

 afişarea rezultatelor: 16 octombrie 2014; 

 confirmarea locurilor ocupate: 17 octombrie 2014. 

 

Art. 5 

Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul terţiar nonuniversitar (şcoala postliceală şi 

scoală de maiştri) se face pe baza următoarelor documente: 

 cerere de înscriere; 

 certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în 

copii certificate "conform cu originalul" de către un membru al comisiei de admitere; 

 diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz; 

 foaie matricolă pentru clasele a IX-a-a XII-a/a XIII-a; 

 adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este 

sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească. 

 dovadă vechime în producţie de minim 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea 

profesională pe care doresc să o dobândească (doar pentru şcoala de maiştri). 

 acte doveditoare pentru cei care solicită  scutirea de plată a taxei de înscriere; 

 3 fotografii tip buletin de identitate format 3/4 cm (cele pentru permis auto nu sunt admise); 
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Art. 6 

(1) Taxa de înscriere, propusă de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău este de 120 lei. 

(2) Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii Senatului 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru învăţământul postliceal rămân aceleaşi ca în cazul 

studiilor universitare de licenţă.  

 

Capitolul III – Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului 

 

Art. 7 

(1) La stabilirea mediei generale de admitere (calculată cu două zecimale) pot fi luate în considerare 

media examenului de bacalaureat sau media anilor de studii, funcţie de opţiunea candidatului 

exprimată în fişa de înscriere. 

(2) Media minimă generală de admitere în învăţământul postliceal nu poate fi mai mică decât 5 

(cinci). 

(3) Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita 

numărului de locuri planificate pentru fiecare specializare. 
 

(4) Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de 

admitere, se face prin afişare, specificându-se ora şi data afişării. 

 

Art. 8 

Validarea locului pentru cel declarat ADMIS se face prin achitarea la secretariatele facultăţilor a taxei 

de 50 lei şi semnarea contractului de şcolarizare (Anexa 1).  
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Anexa 1 

 
                                  Contract de şcolarizare  - Model din OMECTS nr. 5346/7.11.2011 

 

    Încheiat astăzi , ...................., între 

    unitatea de învăţământ .........., cu sediul în localitatea ..........., str. ......... nr. .., judeţul ........ tel./fax ....... având codul 

fiscal nr. ...... şi contul curent nr. ..... deschis la ......, reprezentată prin ........ director ......., contabil-şef ......., şi ........, 

elev/operator economic, cu domiciliul/sediul în localitatea ......., judeţul ......., str. ......... nr. .., bl. .., sc. .. ap. ..., tel./fax ......., 

cod poştal ......, legitimat cu C.I. seria .. nr. ....., eliberată de ...... la data de ....... având codul fiscal ...... şi contul curent nr. 

........ deschis la ........ şi reprezentată de director, ..........., contabil-şef ........ 

     

Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea obligaţiilor părţilor, pe durata şcolarizării: 

    1. Unitatea de învăţământ ................ se obligă să asigure: 

● pregătirea profesională (teoretică şi practică) în concordanţă cu standardele de pregătire profesională şi ale curriculumului 

şcolar, pentru fiecare an şcolar din planul de învăţământ; 

● baza didactico-materială la nivelul cerinţelor de profesionalizare stabilite prin standardele de pregătire profesională. 

    2. Elevul/Operatorul economic ...... solicită pregătirea în calificarea profesională ........, forma de învăţământ ..., şi se 

obligă: 

● să frecventeze cursurile/să acorde facilităţi elevilor propuşi pentru şcolarizare, în vederea asigurării frecventării 

cursurilor; 

● să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul intern al 

unităţii de învăţământ; 

● să achite anual sau periodic, la datele convenite cu unitatea de învăţământ, taxa de şcolarizare în valoare de (în cifre şi 

litere) ................... lei. 

     

Părţile convin ca: 

a) suma reprezentând taxa de şcolarizare să se poată modifica o singură dată pe parcursul anului şcolar, în condiţiile unor 

modificări esenţiale legate de creşterea salariilor, a cheltuielilor de întreţinere şi de modernizare a unităţii şcolare şi în 

concordanţă cu acestea; 

b) plata poate fi făcută şi integral la început de an şcolar, fără ca ea să poată fi modificată ulterior. 

    În cazul nerealizării contractului din culpa elevului/operatorului economic, unitatea şcolară nu este obligată la restituirea 

taxelor achitate. 

    Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau de către instanţele 

judecătoreşti competente. 

    Contractul se încheie pe durata de un an între unitatea de învăţământ .......... şi elevul/operatorul economic ..... pentru 

pregătirea în calificarea profesională ...... forma de învăţământ ..... . 

    Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de şcolarizare în 3/4 exemplare, din care un exemplar la secretariatul 

unităţii şcolare organizatoare, unul la serviciul contabilitate al unităţii şcolare, unul la elev/şi unul la operatorul economic. 

 

       Nr. …….... din ................                                                             Nr. ..... din ........................ 

 

          Unitatea de învăţământ                                                              Operator economic 

       Director,     Contabil-şef,                                                            Director,     Contabil-şef, 

        ............       ...............                                                                  ............           ............... 

 

                Elev, 

             ........... 

 

             -------- 
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