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CADRUL LEGAL  

 
 

Art.1. Prezentul regulament este o completare la: Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în 
ciclurile universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul universitar 
2021-2022 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 

- STUDII DE LICENŢĂ - 
  
Art.2. Față de cele precizate în: Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile 
universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2021-
2022 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; Ghidul privind norme metodologice pentru 
organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru 
sesiunile de admitere 2021, se fac următoarele completări: 
 
a. Domeniile de admitere: 

-Învățământ universitar de licență – 4 ani—învățământ cu frecvență 
 

Programe de studii universitare de licență (240 de credite) 
Tabel 1 

Nr. 
crt. Programul de studii AP/A 

Numărul minim de studenți 
pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la**: 

Taxa de 
școlarizare pentru 
studenții cu taxă 

(lei/an 
universitar) 

Capacitatea 
de 

școlarizare 
(HG.299/ 

2020) Buget Buget 
Universitate* Taxă A 

0 1 2 3 4 5 6 8 
1.  Tehnologia informaţiei A 17 0 43 2200 60 
2.  Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie A 22 0 78 2200 100 

3.  Ingineria dezvoltării rurale durabile AP 20 0 30 2200 50 
4.  Ingineria produselor alimentare A 22 0 38 2200 60 
5.  Inginerie biochimică A 21 0 39 2200 60 
6.  Energetică industrială A 21 0 29 2200 50 
7.  Design industrial A 20 0 10 2200 30 
8.  Ingineria şi managementul calităţii AP 20 0 55 2200 75 
9.  Tehnologia construcţiilor de maşini A 21 0 54 2200 75 
10.  Echipamente pentru procese 

industriale A 23 0 27 2200 50 

11.  Inginerie economică în domeniul 
mecanic A 23 0 37 2200 60 

12.  Mecatronică A 21 0 39 2200 60 
13.  Inginerie și management în 

alimentația publică şi agroturism AP 25 0 35 2200 60 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 
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** Numărul minim de studenți admiși la un program de studii la cele două sesiuni de admitere trebuie să acopere cheltuielile 
de funcționare ale programului de studii. Consiliul Facultății va propune Consiliului de Administrație, după sesiunea septembrie 
2021 numărul de studenți în anul I pe programe de studii. 

 
Art. 3. Admiterea se organizează pe domenii, la specializările/ programele de studii acreditate sau 
autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul Facultății de Inginerie, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

 
Art. 4. Programele de studii pentru care se va organiza concurs de admitere, se vor stabili în funcție de 
locurile bugetate alocate Facultății de Inginerie.  
  
Art. 5. Programele de studii se organizează dacă sunt îndeplinite condițiile financiare, de calitate și cu 
aprobarea Consiliul Facultății de Inginerie în conformitate cu Planul Strategic și Operațional al Facultății 
de Inginerie.  
 
b. Calendarul admiterii 

 
prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 5- 30 iulie 2021; 
• afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12; 
• contestații (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12 - 16; 
• afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 3 august 2021; 
• confirmarea locului: 3 august 2021 - 12 august 2021; 
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 13 august 2021. 

 
a doua sesiune:  
• perioada de înscriere: 01 - 17 septembrie 2021; 
• afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 18 septembrie 2021; 
• contestații (online și la sediul facultății): 20 septembrie 2021, ora 9-13; 
• afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 20 septembrie 2021, ora 16; 
• confirmarea locului: 20-24 septembrie 2021; 
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 25 septembrie 2021. 

 
c. Cuantumul taxelor: 

- taxă de înscriere la concursul de admitere. 100 lei; 
- taxă înmatriculare în anul I: 50 lei; 
- taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: 2200 lei, plătibili în 4 rate, conform actului adițional 

la contractul de studiu (nu se percepe avans). 
 
d. Platforma online va fi deschisă din data de luni, 5.07.2021 ora 10 până la data de vineri, 30.07.2021, 

ora 16. Programul de lucru la înscrierea online este 24 de ore din 24 de ore, iar pentru cei care optează 
să se înscrie la sediul Facultății de Inginerie programul de lucru este: Luni – Vineri: 9-15, Sâmbătă: 9-
12, Duminica nu se fac înscrieri la sediul facultății. 
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e. Condiţii de admitere 
 

Precizări generale:  
1. Durata studiilor la programele de studii univeritare de licență este de 4 ani. 
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 
3. Probă de concurs: se va completa un eseu motivațional, probă eliminatorie, care 

se va nota cu Admis/Respins. 
4. Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de la 

bacalaureat sau echivalent. 
5. Criteriile de departajare la medii egale sunt: 
• Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat; 
• Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba și literatura maternă); 
• Media finală a anilor de liceu. 
 

Art. 6. Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educației și Cercetării pentru cetățenii din Republica 
Moldova, vor fi ocupate în funcție de media de admitere și opțiunile acestora. 
 
Art. 7. Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere, unde poate opta pentru unul sau mai 
multe domenii de licență. 
 
Art. 8. 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. 
 
Art. 9. (1) Înscrierea candidaților se face online, pe o platformă specială (www.admitere.ub.ro). Candidaţii 
sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în 
prezentul regulament, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă întreaga responsabilitate 
referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care 
urmează să fie depuse la dosarul candidatului până la începerea anului universitar 2021-2022, dacă sunt 
înmatriculați la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;  

(2) Candidații care nu dispun de mijloacele tehnice necesare pentru a se înscrie online pot veni în 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău la sediul Facultății de Inginerie unde se află programul de 
studii pentru care vor să opteze, fiind dirijați către o sală dotată cu mijloacele tehnice necesare înscrierii 
online. Accesul în sală va respecta toate măsurile impuse de pandemia Covid-19.  

(3) După finalizarea procesului de înscriere fiecare candidat va primi un email de confirmare a 
dosarului sau de completare a dosarului, sau va fi contactat prin alte mijloace de comunicare alese de 
candidat. 

(4) Candidații care nu au mijloace de comunicare vor putea afla informațiile respective la avizierul 
facultății. 

(5) Orice alte informații se pot obține pe email la adresa decaning@ub.ro sau la numărul de telefon: 
0234/580170. 

 

http://www.admitere.ub.ro/
mailto:decaning@ub.ro
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Art. 10. (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 licență. 

   (2) Confirmarea locului, la studii de licență, se face prin semnarea contractului de studii de către 
candidat precum și de completarea fișei de înscriere. Facultatea va afișa online pentru candidații declarați 
„admis” contractul de studii și fișa de înscriere. Candidatul va completa contractul de studii și fișa de 
înscriere și le va transmite online la Decanatul facultății (decaning@ub.ro). Documentele originale necesare 
pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în format fizic până la începerea anului universitar. 

(3) Candidații care nu au mijloace de comunicare vor putea obține contractul de studii și fișa de 
înscriere de la secretariatul Facultății de Inginerie. 

(4) Netransmiterea /nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea 
documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin 
concurs.  
 
Art. 11. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de 
înmatriculare și semnează: contractul de studii și fișa de înscriere. 

   (2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare și 
semnează: contractul de studii și actul adițional, fișa de înscriere. Taxele de studii se achită conform actului 
adițional la contract. 

  (3) Candidații declarați admiși care nu semnează fișa de înscriere, contractul de studii (și actul 
adițional în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă) și nu achită taxa de înmatriculare nu vor fi 
înmatriculați. 
 
Art. 12. Candidații admiși, care nu confirmă locul (nu se înscriu în anul I) sau nu completează dosarul 
cu actele în original, pierd calitatea de student. 
 
Art. 13. (1) Contestațiile se depun în termenul precizat în calendarul de admitere, online, la adresa 
decaning@ub.ro sau la sediul Facultății de Inginerie (pentru cei care nu au acces la mijloace de comunicare 
online). 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. După 
terminarea operațiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe listele candidaților 
declarați admiși nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.  

(2) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere. 
(3) 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. 
(4) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

 
B. ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR DE MASTER 

 
 

Art. 14. În cazul admiterii la master universitar, față de: Regulamentul de organizare și desfășurare a 
admiterii în ciclurile universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare pentru 
anul universitar 2021-2022 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; Ghidul privind norme 
metodologice pentru organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de 
master pentru sesiunile de admitere 2021, se fac următoarele completări: 

a. Domeniile de admitere: 

mailto:decaning@ub.ro
mailto:decaning@ub.ro
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- Învățământ universitar de master – 2 ani—învățământ cu frecvență 
 

Programe de studii universitare de master (120 credite) 
 

Tabel 2 

Nr. 
crt. Programul de studii Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți 
pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la **: 

Taxa de 
școlariz. pentru 

studenții cu 
taxă (lei/an 
universitar) 

Capacitatea 
de școlarizare 

(HG.297/ 
2020) 

Buget Buget 
Universitate* Taxă A 

 
0 1 2 3 4 5 6 8 

1.  Chimia moleculelor bioactive - 
obţinere, valorificare, controlul şi 
asigurarea calităţii 

120 18 0 32 2200 50 

2.  Echipamente şi tehnologii 
moderne în energetică 120 18 0 82 2200 100 

3.  Ştiinţa şi ingineria produselor 
alimentare ecologice 120 16 0 84 2200 100 

4.  Tehnologia informației aplicată în 
industrie 120 18 0 32 2200 60 

5.  Managementul şi optimizarea 
echipamentelor de proces 120 18 0 82 2200 100 

6.  Managementul fabricației 
produselor industriale 120 17 0 33 2200 50 

7.  Strategii în asigurarea calităţii în 
industrie 120 18 0 32 2200 50 

8.  Mecatronică avansată 120 18 0 32 2200 50 
9.  Echipamente pentru reabilitare şi 

tehnologii asistive (interdisciplinar 
cu domeniile: Inginerie mecanică, 
Inginerie industrială, Mecatronică 
și robotică)  

120 0 0 75 5000 75 

10.  Managementul protecţiei mediului 
în industrie 120 20 0 55 2200 75 

11.  Managementul sistemelor 
industriale de producţie şi servicii 120 18 0 32 2200 50 

 
* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 
** Numărul minim de studenți admiși la un program de studii la cele două sesiuni de admitere trebuie să acopere cheltuielile 
de funcționare ale programului de studii. Consiliul Facultății va propune Consiliului de Administrație, după sesiunea septembrie 
2021 numărul de studenți în anul I pe programme de studii. 
 

b. Calendarul admiterii 
 

prima sesiune:  
• perioada de înscriere: 5- 30 iulie 2021; 
• afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12; 
• contestații (online și la sediul facultății): 2 august 2021, ora 12 - 16; 
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• afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 3 august 2021; 
• confirmarea locului: 3 august 2021- 12 august 2021; 
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 13 august 2021. 

 
a doua sesiune:  
• perioada de înscriere: 01 - 17 septembrie 2021; 
• afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 18 septembrie 2021; 
• contestații (online și la sediul facultății): 20 septembrie 2021, ora 9-13; 
• afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 20 septembrie 2021, după 
ora 16; 
• confirmarea locului: 20-24 septembrie 2021; 
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 25 septembrie 2021. 

 
c. Cuantumul taxelor 
• taxă de înscriere la concursul de admitere: 100 lei; 
• taxă înmatriculare în anul I:  50 lei; 
• taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: conform Tabel 2, coloana 6. Taxa se poate achita 
în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans). 

 
d. Platforma online va fi deschisă din data de luni, 05.07.2021 ora 10 până la data de joi, 30.07.2021, 
ora 16. Programul de lucru la înscrierea online este 24 de ore din 24 de ore, iar pentru cei care 
optează să se înscrie la sediul Facultății de Inginerie programul de lucru este: Luni – Vineri: 9-15, 
Sâmbătă: 9-12, Duminica nu se fac înscrieri la sediul facultății. 

 
e. Condiţii de admitere 
 
Precizări generale:  
1. Durata studiilor la programele de studii este de 2 ani 
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 
3. Probă de concurs: se va completa un test de aptitudini, probă eliminatorie, care 

se va nota cu Admis/Respins. 
4. Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  
- 100 % Media de la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalentă; 
5. Criteriile de departajare la medii egale sunt: 
- Media general (aritmetică) a anilor de studii de licență sau studii echivalente. 

 
Art. 15. (1) Înscrierea candidaților se face online, pe o platformă specială (www.admitere.ub.ro). Candidaţii 
sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în 
prezentul regulament, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă întreaga responsabilitate 
referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care 
urmează să fie depuse la dosarul candidatului până la începerea anului universitar 2021-2022, dacă sunt 
înmatriculați la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;  

(2) Candidații care nu dispun de mijloacele tehnice necesare pentru a se înscrie online pot veni în 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău la sediul Facultății de Inginerie unde se află programul de 

http://www.admitere.ub.ro/
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studii pentru care vor să opteze, fiind dirijați către o sală dotată cu mijloacele tehnice necesare înscrierii 
online. Accesul în sală va respecta toate măsurile impuse de pandemia Covid-19.  

(3) După finalizarea procesului de înscriere fiecare candidat va primi un e-mail de confirmare a 
dosarului sau de completare a dosarului, sau va fi contactat prin alte mijloace de comunicare alese de 
candidat. 

(4) Candidații care nu au mijloace de comunicare vor putea afla informațiile respective la avizierul 
facultății. 

(5) Orice alte informații se pot obține pe email la adresa decaning@ub.ro sau la numărul de telefon: 
0234/580170. 

 
 
Art. 16. Dacă în urma celor două sesiuni de admitere nu este întrunit numărul minim de studenți pentru 
anul I de studii, programele respective nu vor funcționa în anul universitar 2021-2022. Candidații admiși 
sub aceste cifre vor opta pentru alt program de studii de master, în limita capacității de școlarizare. Locurile 
bugetate rămase libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul universitar 2021-2022, se 
vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, 
de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în concurs la data redistribuirii (respectând 
capacitatea de școlarizare). 
 
Art. 17. (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.  

(2) Confirmarea locului, la studii universitare de masterat, se face prin semnarea contractului de 
studii de către candidat și completarea fișei de înscriere. Facultatea va afișa pentru candidaților declarați 
„admis” contractul de studii și fișa de înscriere. Candidatul va completa contractul de studii și fișa de 
înscriere și le va transmite online la Decanatul facultății (decaning@ub.ro). Documentele originale necesare 
pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în format fizic până la începerea anului universitar. 

(3) Candidații care nu au mijloace de comunicare vor putea obține contractul de studii și fișa de 
înscriere de la secretariatul Facultății de Inginerie. 

(4) Netransmiterea/ nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea 
documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin 
concurs.  
   
Art. 18. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de 
înmatriculare și semnează contractul de studii, fișa de înscriere. 

   (2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare și 
semnează contractul de studii și actul adițional precum și fișa de înscriere. Taxele de studii se achită 
conform actului adițional la contract. 

  (3) Candidații declarați admiși care nu semnează fișa de înscriere, contractul de studii (și actul 
adițional în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă) și nu achită taxa de înmatriculare nu vor fi 
înmatriculați. 

 
Art. 19. Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educației și Cercetării, pentru cetățenii din Republica 
Moldova, țări învecinate și diaspora vor fi ocupate în funcție de media de admitere și opțiunile acestora. 
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Art. 20. Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru unul/una sau mai 
multe programe de studii (specializări) de master. Admiterea se face în ordinea: opțiune și medie.  
 
Art. 21. 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. 
 
Art. 22. (1) Contestațiile se depun în termenul precizat în calendarul de admitere, online, la adresa 
decaning@ub.ro. 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. După terminarea operațiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe listele 
candidaților declarați admiși nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.  

(2) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere. 
(3) 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. 
(4) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

 
Art. 23. Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în anul II 
de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de studenți se 
majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii. 
 
Art. 24. După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 
aprobare în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 
universitar, redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 
organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, continuitatea 
programului, solicitarea pieței de muncă etc. 
 
 
C. PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 
 
Art. 25. 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 MEC sunt următoarele: 
 

FACULTATEA DE INGINERIE  
(taxa de studii - 1100lei/semestru, taxa de admitere - 100 lei, taxă înmatriculare în anul I - 50 
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; 
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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. 
 

Art. 26. Perioada de înscriere este 1-28 septembrie 2021 și 10- 28 ianuarie 2022. 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. 
 
Art. 27. Organizarea studiilor este condiționată de constituirea formației de studii, al cărui număr minim 
de studenți este stabilit de facultatea organizatoare.  
 
Art. 28.  Inmatricularea candidaților declarați admiși la un program de conversie profesională cu durata de 
3 sau 4 semestre se va face începând cu prima zi a semestrului universitar corespunzător (conform structurii 
anului universitar). 
 
ALTE CURSURI 

 
Art. 29. 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. 
 
Art. 30. În cazul în care condițiile privind pandemia COVID-19 sunt relaxate până la începerea 
perioadei de admitere, sesiunea I respectiv sesiunea a II a de admitere, se vor aduce modificări 
prezentului regulament în acest sens. 
 


