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CADRUL LEGAL
• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 138,
142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 şi art. 304 alin. (17);
• Adresa MEN nr. 547/DGIU/07.12.2018;
• Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării știinţifice 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;
• Ordinul ministrului educației naționale nr. 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13
din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării știinţifice
nr. 6.102/15.12.2016 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă, de master şi de doctorat;
• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordonanţa 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;
• Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art 76;
• Hotărârea de Guvern 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;
• Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat;
• Hotărârea de Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea de Guvern nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul MECTS nr. 3313/2012 privind cadrul general de organizare și desfășurare a
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu
modificările și completările ulterioare;
• Ordinul MECTS nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare
și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul MEC nr. 5618/2019 pentru modificarea alin. (4) al Art. 5 din Metodologia-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de
doctorat, aprobată prin Ordinul MECȘ nr. 6102/15.12.2016.

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
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susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul
universităţii și paginile web ale facultăţilor.
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 fișa 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) Consiliul de administrație al 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 regulamentele
facultăților.
(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 regulamentele facultăților. Anexele prezentului regulament se
completează ori de câte ori apar informații privind cifrele de școlarizare și programele de studii.
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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.
(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
universitar.
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 perioada lunii iulie 2020 sesiunea I; în perioada lunii septembrie 2020 - sesiunea a II-a).
(2) Facultățile vor detalia, în regulamentele proprii, calendarul admiterii, în funcție de
programele de studii coordonate. Regulamentele facultăților sunt anexe la prezentul regulament.
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 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 care
atestă cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din
sistemul naţional din România sau străinătate.
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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) Probele practice pentru testarea capacităţilor sportive sunt eliminatorii şi se notează cu
admis/respins.
(4) 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 regulementele facultăților (anexe la prezentul 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, președintele
Senatului, prorectorii, directorul Şcolii de Studii Doctorale, directorul general administrativ,
secretarul-şef pe Universitate, secretarul comisiei centrale. Secretarul comisiei centrale poate fi din
rândul personalului didactic de predare sau din rândul personalului didactic auxiliar.
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
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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.
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.
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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) Cetăţenii români, ai Uniunii Europene şi din state terţe, care nu prezintă la înscriere acte
de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba
română, vor susține testul de limba română la UBc. Prin excepție, pentru elevii care au urmat
studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale,
certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de
bacalaureat.
(4) 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.
Art.20 Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile
de studii universitare, pe locurile cu finanțate de la bugetul de stat destinate acestora, conform
prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi
metodologiilor special elaborate pentru aceştia de către Ministerul Educaţiei Naţionale, iar pentru
locurile cu taxă, în condițiile prezentului regulament.
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 (numit în
continuare loc 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, respectiv studentul va fi în regim cu taxă.
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) Candidații sunt admiși la domeniile/programele de studii compatibile cu distincțiile
obținute, cu media 10, fără susținerea probelor de concurs de admitere, în situațiile de mai jos:
a) 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, pe locuri finanţate de
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la buget, la cursurile unui singur program de studii. Listele cu aceşti candidaţi sunt transmise
de către MEN (prin ordin de ministru);
b) candidaţii, care au obţinut, în perioada studiilor liceale și până la data înscrierii la
concursul de admitere, distincţii la concursuri sportive de nivel continental, mondial sau
olimpic (locurile I, II, III), au dreptul de a se înscrie, 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,
conform legislației în vigoare;
c) absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut, în perioada studiilor
liceale și până la data înscrierii la concursul de admitere, distincţii la olimpiadele şcolare
şi/sau la alte concursuri naţionale ori internaţionale (locurile I, II, III, altele decât cele de la
punctul b), pot fi admişi la domeniile/programele de studii compatibile cu distincţiile
obţinute, 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.
(2) UBc acordă locuri bugetate absolvenților de licee situate în mediul rural. Locurile
bugetate alocate, în condițiile legii, absolvenților de licee situate în mediul rural sunt ocupate în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Admiterea are aceleași probe pentru toți candidații
anului 2020. Dacă, în sesiunea a doua, locurile alocate absolvenților de licee din mediul rural nu se
ocupă, acestea vor fi redistribuite celorlalți candidați în cadrul aceluiași program de
studii/domeniu/facultate/universitate. Pentru medii egale pe ultimul loc se suplimentează locul
respectiv de către Universitate.
(3) Pentru absolvenții de liceu, care au avut activități deosebite organizate de Universitate
(concursuri tehnice, literare, sportive, artistice etc.), Universitatea poate elimina taxele de admitere.
Art.24 UBc poate acorda, potrivit legii, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, locuri
fără taxă de şcolarizare, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat, proveniţi din centrele de
plasament, în condiţiile stabilite de Senatul universitar.
Art.25 (1) Candidaţii, care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în
sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar 2019-2020, 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.
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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 regulamentele facultăților, diploma/
atestatul de recunoaştere a diplomei/adeverinţa de bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul
facultăţii. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat/licenţă/master în sesiunile anului şcolar/universitar 2019-2020.
(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, 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 fișă 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.
Art.29 (1) La fișa 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, însoțită de foaia matricolă.
Absolvenţii de liceu din promoţia 2020, 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/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
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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” va menționa același lucru
respectiv: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”, iar la începutul
anului universitar studenții înmatriculați în anul I vor transmite la decanatul
FȘMSS avizul medical în vederea practicării activităților fizice, aviz care se va
transmite în fiecare an de studii;
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. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte
statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;
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
(conform ordinelor de ministru 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 cu taxă) vor depune,
atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;
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 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.
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(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; acesta 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 paginile web ale facultăţilor.
(2) Taxa de înscriere la concurs este diferenţiată pe facultăţi, în cuantumul stabilit de Senatul
universitar şi prezentat în regulementele facultăților.
(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 2020, 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 unul sau ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%;
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 2020 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.
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 unde 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.
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(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/numele de
înfiere/numele 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 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 2020-2021, 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.
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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
opțiunilor, 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 și regulamentele proprii ale facultăților,
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.
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.
F 003.07/Ed.2

Document public

REGULAMENT

Cod document
R-05-12

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii Pag./Total pag. 13/24
în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi Data
16.07.2020
de doctorat şi la cursurile de specializare pentru
Ediţie/Revizie 17 / 0 1 2 3 4 5
anul universitar 2020-2021

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
regulamentele facultăților. 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 regulamentele facultăților.
(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 regulamentele facultăților.
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. Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie (opțiunea se referă atât la programele de
studii, cât și la forma de finanțare).
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.
(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;
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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 regulamentele
facultăților;
b) prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin regulementul facultății;
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 în limita capacității de școlarizare.
Art.50 (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.
(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.
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SECŢIUNEA a 4-a
Înmatriculare
Art.51 (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma
concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studii, conform reglementărilor
prevăzute în 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, de
la fiecare facultate, diploma de bacalaureat/adeverinţa pentru candidaţii care au promovat examenul
de bacalaureat în sesiunea 2019-2020, 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.52 (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare și semnează contractul de studii.
(2) Candidaţii, declaraţi admişi pe locurile cu taxă, achită cuantumul taxei de înmatriculare,
semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului adițional
la contract.
(3) Candidații declarați admiși, care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează
contractul de studii (și actul adițional - candidații admiși pe locuri cu taxă), nu vor fi înmatriculați.
(4) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2020-2021,
în baza rezultatelor concursului de admitere, prin decizia rectorului Universităţii. Înmatricularea se
face după terminarea perioadei de înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul
anului universitar). Excepțiile sunt prevăzute în Regulamentul privind activitatea didactică şi
activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de
studii universitare de licenţă.
(5) 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.
(6) Locurile rămase libere în prima sesiune sunt scoase la concurs în a doua sesiune.
(7) Locurile de la buget 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 20202021, se redistribuie la celelalte programe de studii de licenţă, în funcţie de costurile pe student
echivalent, cu aprobarea Consiliului de administraţie.
(8) Pentru fiecare student, declarat admis şi înmatriculat, facultăţile vor colecta datele
cuprinse în anexa nr. 2 a Ordinului MECTS nr. 3313/2012.
(9) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale cu candidaţii declaraţi admişi
şi înmatriculaţi.
Art.53 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 facultăţi. Dovada
ridicării dosarelor de concurs (sau a actelor depuse în original) se arhivează conform procedurilor
Universităţii.
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CAPITOLUL V
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU
PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor
Art.54 (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 publicare pe site-ul Universităţii şi paginile web ale facultăţilor.
Art.55 (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 fișă de înscriere în care
menţionează, sub semnătură proprie, toate datele solicitate. 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.56 (1) La fișa 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 2019 şi 2020 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) cartea de identitate/paşaportul;
c) certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
d) 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” va menționa același lucru, respectiv: „nu este în
evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”, iar la începutul anului universitar
studenții înmatriculați în anul I vor transmite la decanatul FȘMSS avizul
medical în vederea practicării activităților fizice, aviz care se va transmite în
fiecare an de studii;
e) 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile trebuie să
fie pe hârtie fotografică normală;
f) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii;
g) 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.
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(4) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte
informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
Art.57 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.58 (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, sunt prevăzute în regulamentele facultăților, se fac publice pe site-ul
Universităţii şi 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 2020 nu împlinesc vârsta de 26 de ani.
(3) Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii
Senatului universitar, pentru studiile universitare de master sunt:
a) orfanii de unul sau ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%;
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 2020 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.59 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.60 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 certificatul de căsătorie/numele de
înfiere/numele prevăzut în hotărârile judecătoreşti de schimbare a numelui/prenumelui, iniţiala
fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, cea a prenumelui mamei.
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Art.61 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.58.
Art.62 Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalente, 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.63 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.64 (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
pagina web a fiecărei facultăţi din cadrul UBc.
(4) Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite în regulamentele facultăților, ţinându-se
seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului
de admitere.
Art.65 (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 regulamentelor
facultăților.
(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) 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 regulamentele facultăților.
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Art.66 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.67 Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţilor şi pagina
web proprie. Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie (opțiunea se referă atât la programele de
studii, cât și la forma de finanțare).
Art.68 (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.69 (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 nicio 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 regulamentele
facultăților;
b) prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin regulamentele facultăților;
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).
Art.70 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.71 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
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toamnă. Dacă şi după sesiunea din toamnă rămân locuri neocupate, acestea se raportează la MEN şi
rămân neocupate.
Art.72 (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.73 (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 2019, 2020) 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.74 (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare și semnează contractul de studii.
(2) Candidaţii, declaraţi admişi pe locurile cu taxă, achită cuantumul taxei de înmatriculare,
semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului adițional
la contract.
(3) Candidații declarați admiși, care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează
contractul de studii (și actul adițional - candidații admiși pe locuri cu taxă), nu vor fi înmatriculați.
(4) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi în anul universitar 2020-2021,
în baza rezultatelor concursului de admitere, prin decizia rectorului Universităţii. Înmatricularea se
face după terminarea perioadei de înscriere ca student (primele două săptămâni de la începutul
anului universitar). Excepțiile sunt prevăzute în Regulamentul privind activitatea didactică şi
activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de
studii universitare de master.
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(5) 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.
(6) Locurile rămase libere în prima sesiune sunt scoase la concurs în a doua sesiune.
(7) Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere, la programele de
studii de master, care nu îndeplinesc condiţiile minime de funcţionare în anul universitar 20202021, sunt redistribuite la celelalte programe de studii de master, în funcţie de costurile pe student
echivalent, cu aprobarea Consiliului de administraţie.
(8) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale cu candidaţii declaraţi admişi
şi înmatriculaţi.
Art.75 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.76 (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.77 (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).
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(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.78 (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.
Art.79 (1) La fișa de înscriere pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, se
prezintă următoarele acte, în original şi copie:
a) 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;
b) diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele) sau diploma echivalentă cu aceasta;
c) cartea 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) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii;
j) un dosar plic;
k) diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
(2) Secretarul ŞSD certifică, sub semnătură, conformitatea cu originalul a copiilor ataşate la
dosarul de admitere.
Art.80 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.81 Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului de
admitere, conform prevederilor legale în vigoare şi a cerinţelor de admitere din regulamentul de
admitere.
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Art.82 (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 regulementul de admitere al Școlii de Studii Doctorale.
(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 2020 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 2020 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.
SECŢIUNEA a 3-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs
Art.83 (1) Probele concursului de admitere la studiile de doctorat şi criteriile de verificare şi notare
se stabilesc conform regulamentului de admitere al Școlii de Studii Doctorale.
(2) 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.84 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.85 Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul ŞSD şi pagina web
proprie.
SECŢIUNEA a 5-a
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
Art.86 (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 și semnează contractul de studii.
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(4) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare,
semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului adițional
la contract.
(5) Candidații declarați admiși, care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează
contractul de studii (și actul adițional pentru candidații admiși pe locuri cu taxă), nu vor fi
înmatriculați.
(6) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi ca studenţi-doctoranzi în anul universitar
2020-2021, în baza rezultatelor concursului de admitere, prin decizia rectorului Universităţii.
Înmatricularea se face după terminarea perioadei de înscriere ca student (primele două săptămâni de
la începutul anului universitar).

CAPITOLUL VII
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU
CURSURI DE SPECIALIZARE
Art.87 (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
în regulamentul facultății
Art.88 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 ulterioare. Programele de
conversie aprobate de MEN şi condiţiile de admitere sunt prezentate în regulamentele facultăților.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art.89 Regulementele de admitere ale facultăților fac parte din prezentul regulament, ca anexe.
Art.90 Regulamentul a fost aprobat inițial în anul 1996, iar ediția 17, revizia 1 a prezentului
regulament a fost aprobată de ședința Senatului universitar.
Art.91 Prezentul regulament va fi modificat în funcție de prevederile legale apărute în cazul
pandemiei COVID 19.
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Anexa nr. 01A

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021
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 2020-2021 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 2020 și nu poate contraveni modificărilor
legislative care pot apărea până la data începerii admiterii pentru anul universitar 2020-2021.

- 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
2020-2021 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 2020, 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**:

2
A

3
16

Buget
Universitate*
4
0

A

18

0

2200

AP
A
A
A
A
AP
A

17
20
20
20
18
18
19
23

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

50
60
60
50
30
75
75

A

0
0
0
0
0
0
0
0

23

0

2200

60

20
24

0
0

2200
2200

60
60

Buget
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1
Tehnologia informaţiei
Ingineria şi protecţia mediului în
industrie
Ingineria dezvoltării rurale durabile
Ingineria produselor alimentare
Inginerie biochimică
Energetică industrială
Design industrial
Ingineria şi managementul calităţii
Tehnologia construcţiilor de maşini
Echipamente pentru procese
industriale
Inginerie economică în domeniul
mecanic
Mecatronică
Inginerie și management în
alimentația publică şi agroturism
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Taxa de
școlarizare pentru Capacitatea
studenții cu taxă
de
(lei/an
școlarizare
universitar)
(HG.299/
2020)
A

A
A
AP

Taxă
5

6
2200

8
60
100

50
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* 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 2020 numărul de studenți în anul I pe programme 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: 6- 30 iulie 2020;
• afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 31 iulie 2020;
• contestații (online și la sediul facultății): 3 august 2020;
• afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 4 august 2020;
• confirmarea locului: 4 august 2020 - 12 august 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 13 august 2020.
a doua sesiune:

• perioada de înscriere: 01 - 18 septembrie 2020;
• afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 19 septembrie 2020;
• contestații (online și la sediul facultății): 21 septembrie 2020, ore 8-10;
• afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 21 septembrie 2020, după
ora 10;
• confirmarea locului: 22-23 septembrie 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 24 septembrie 2020.

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, 06.07.2020 ora 10 până la data de joi,
30.07.2020, 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 4 ani.
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
3. 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 II de studii.
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4. Probe de concurs:
• Proba 1: media la examenul de bacalaureat sau echivalent
5. Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media
de la bacalaureat sau echivalent.
6. Criteriile de departajare la medii egale sunt:
• Nota de la prima probă de la bacalaureat;
• Nota de la a doua probă 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, sau
altă platformă acreditată în acest scop). 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 2020-2021, 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: 0234/580180.
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 transmite online
candidaților declarați „admis” contractul de studii și fișa de înscriere. Candidatul va completa
contractul de studii și fișa de înscriere și îl va transmite online la Decanatul facultății
(decaning@ub.ro). Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate
în format fizic 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.
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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 achită taxa de înmatriculare și nu semnează
contractul de studii (și actul adițional - candidații admiși pe locuri cu taxă), fișa de înscriere 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.
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FACULTATEA DE INGINERIE

Anexa nr. 01B

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021

- STUDII UNIVERSITARE 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 2020-2021 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 2020, se fac următoarele completări:
a. Domeniile de admitere:
- 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 **:
Buget

0
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

1
Chimia moleculelor bioactive obţinere, valorificare, controlul şi
asigurarea calităţii/ Chimie de
molécules bioactives - obtention,
valorisation, contrôle et assurance
de qualité (în colaborare cu
Universitatea din Orleans, Franța,
Limba de studiu română și
franceză)
Materiale neconvenţionale în
biotehnologii moderne
Echipamente
şi
tehnologii
moderne în energetică
Ştiinţa şi ingineria produselor
alimentare ecologice
Tehnologia informației aplicată în
industrie
Managementul şi optimizarea
echipamentelor de proces
Managementul
fabricației
produselor industriale
Strategii în asigurarea calităţii în
industrie
Mecatronică avansată
Echipamente pentru reabilitare şi
tehnologii
asistive
(interdisciplinar cu domeniile:
Inginerie mecanică, Inginerie
industrială,
Mecatronică
și
robotică)
Managementul protecţiei mediului
în industrie
Managementul
sistemelor
industriale de producţie şi servicii
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2

3

120

18

120

0

120

Buget
Universitate*
4

Taxă
5

Taxa de
școlariz. pentru
Capacitatea
studenții cu
de școlarizare
taxă (lei/an
(HG.297/
universitar)
2020)
A
6

8

2200

50

5000

50

18

2200

100

120

16

2200

100

120

18

2200

60

120

18

2200

100

120

17

2200

100

120

18

2200

100

120

18

2200

50

120

0

5000

75

120

20

2200

75

120

18

2200

50

20

20
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* 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 2020 numărul de studenți în anul I pe programme de studii.

b. Calendarul admiterii
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 6 - 30 iulie 2020;
• afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 31 iulie 2020;
• contestații (online și la sediul facultății): 3 august 2020;
• afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 4 august 2020;
• confirmarea locului (online și la sediul facultății): 4 august 2020 - 12 august 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 13 august 2020.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 01 - 18 septembrie 2020;
• afișarea rezultatelor (online și la sediul facultății): 19 septembrie 2020;
• contestații: 21 septembrie 2020, ora 8-10;
• afișarea rezultatelor după contestații (online și la sediul facultății): 21 septembrie 2020,
după ora 10;
• confirmarea locului (online și la sediul facultății): 22-23 septembrie 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul facultății): 24 septembrie 2020.
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, 06.07.2020 ora 10 până la data de joi,
30.07.2020, 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. Probe de concurs:
• Proba 1: Media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz.
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, sau
altă platformă acreditată în acest scop). 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
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fie depuse la dosarul candidatului până la începerea anului universitar 2020-2021, 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: 0234/580180.
Art. 16. Dacă în urma celor două sesiuni de admitere nu este întrunit numărul minim de studenți
pentru anul I de studii (conform Tabel 2, coloanele 3,4,5), programele respective nu vor funcționa
în anul universitar 2020-2021. 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 2020-2021, 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 transmite
online 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 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 achită taxa de înmatriculare și nu semnează
contractul de studii (și actul adițional - candidații admiși pe locuri cu taxă), fișa de înscriere 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.
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.
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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.
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FACULTATEA DE INGINERIE

Anexa nr. 01C

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021
PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
Art. 24. 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;
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. 25. Perioada de înscriere este 1-28 septembrie 2020 și 11- 29 ianuarie 2021. 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. 26. Organizarea studiilor este condiționată de constituirea formației de studii, al cărui număr
minim de studenți este stabilit de facultatea organizatoare.
Art. 27. 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. 28. 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. 29. 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.
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea de Litere
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114
Tel./ fax ++40-234-588884
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro

FACULTATEA DE LITERE

Anexa nr. 02 A

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020–2021

- STUDII DE LICENŢĂ Programe de studii universitare de licență (180 de credite)
Tabel 1
Nr.
crt.

Programul de studii

AP/A

Taxa de
Număr maxim
Numărul minim de studenți pentru școlariz. pentru
de studenți care
anul I de studii pentru locuri finanțate
studenții cu
pot fi
de la:
taxă (lei/an
școlarizați
2
universitar)
(HG.299/
Buget
1
2020)
Buget
Taxă
A
B
Universitate*

0

3
1
2
4
5
6
7
8
Limba şi literatura engleză - Limba
şi literatura franceză
A
2600
50
(Domeniul Limbă și literatură)
2.
Limba şi literatura română – Limba
şi literatura engleză
A
2600
30
(Domeniul Limbă și literatură)
3.
Limba şi literatura română - Limba
şi literatura franceză
A
3500
20
(Domeniul Limbă și literatură)
4.
Limba şi literatura engleză - Limba
şi literatura română
A
3500
38
(Domeniul Limbă și literatură)
5.
Limba şi literatura franceză - Limba
şi literatura română
A
2600
37
(Domeniul Limbă și literatură)
6.
Comunicare şi relaţii publice
A
2600
75
(Domeniul Științe ale comunicării)
7.
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar
A
2600
75
(Domeniul Științe ale educației)
* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege;
A – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează
serii noi de studii);
B – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu
taxă (se formează serii noi de studii).

1.

CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 6–30 iulie 2020;
• afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 31 iulie 2020;
• contestații (online și la sediul Facultății): 03 august 2020;
• afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 04 august 2020;
• confirmarea locului: 05–11 august 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 12 august 2020;
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a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 01–18 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 19 septembrie 2020;
• contestații (online și la sediul Facultății): 21 septembrie 2020, în intervalul orar 9.00–
11.00;
• afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 21 septembrie 2020,
după ora 12.00;
• confirmarea locului: 22–23 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 24 septembrie
2020.
Înscrierea candidaților se face pe platforma online www.admitere.ub.ro, de pe 6 iulie
2020, ora 10.00, până pe 30 iulie 2020, ora 16.00 (platforma este deschisă 24/24 de ore).
Candidații care nu dispun de mijloace tehnice necesare pentru a se înscrie online se pot
prezenta la sediul Facultății de Litere, Str. Spiru Haret, nr. 8, de luni până vineri, în intervalul orar
9.00–15.00, și sâmbăta, în intervalul orar 9.00–12.00, în sălile special amenajate.
Accesul în aceste săli va respecta toate măsurile impuse de pandemia Covid-19, valabile la
nivelul Universității.
Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul R-05-12, 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 2020–2021, dacă sunt înmatriculați la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
După finalizarea procesului de înscriere, fiecare candidat va primi un e-mail de
validare/completare (după caz) a dosarului sau va fi contactat prin alte mijloace de comunicare, pe
care le alege, și/sau va afla informațiile respective de la avizierul Facultății.
Afișarea rezultatelor se face atât online, cât și la sediul Facultății, unde vor putea fi
vizualizate cu respectarea tuturor măsurilor impuse de pandemia Covid-19, valabile la nivelul
Universității.
Orice alte informații se pot obține la adresa de e-mail litere@ub.ro sau la numărul de telefon
0234/588884.
CONDIȚII DE ADMITERE
Precizări generale:
1. Durata studiilor la programele de studii este de 3 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
Admiterea se face online, pe domenii de studii de licență și pe bază de concurs.
a) La admiterea pentru programele de studii din domeniul Limbă și literatură, pot aplica doar
candidații care, la disciplina Engleză și/ sau Franceză (în funcție de programul/programele de
studii ales/alese), au media încheiată, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea
candidatului).
Media de admitere este formată din:
• Proba 1 – Media generală a examenului de bacalaureat sau echivalent;
• Proba 2 – Media la limba străină, din 2 ani de liceu (ani la alegerea candidatului), în
funcție de programul de studii pentru care a optat (engleză/ franceză).
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Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de
Bacalaureat, la care se adaugă, după caz:
- 0,2 x media la limba străină din 2 ani de liceu (ani la alegerea candidatului), în funcție de
programul de studii pentru care a optat la înscriere (Engleză sau Franceză);
- 0,1 x media la Engleză + 0,1 x media la Franceză din 2 ani de liceu (ani la alegerea
candidatului), pentru programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză.
La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea:
- media la limba străină aleasă pentru înscriere (Engleză sau Franceză), din primul an,
respectiv, al doilea an (ani aleși de candidat), media generală a anilor de studii;
Pentru programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză:
- media la Engleză din primul an ales de candidat, media la Franceză din primul an ales de
candidat, media la Engleză din al doilea an ales de candidat, media la Franceză din al doilea an ales
de candidat, media generală a anilor de studii.
Admiterea se face în ordinea: opţiune, 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 programul de
studii B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.
b) Pentru programul de studii Comunicare și relații publice, domeniul Științe ale comunicării,
concursul de admitere online va avea o singură probă:
• Proba 1 – Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent.
Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de Bacalaureat.
La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea:
- nota la Proba 1 a examenului de Bacalaureat;
- nota la Proba 2 a examenului de Bacalaureat;
- media finală a anilor de liceu.
c)
Pentru programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, domeniul Științe
ale educației, concursul de admitere online va avea două probe:
• Proba 1 – Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
• Proba 2 – Media unei discipline socio-umane studiate în liceu: logică, psihologie,
economie și denumiri echivalente, educație antreprenorială, sociologie, filosofie, geografie-istorie,
cultură civică, estetică, igienă și denumiri echivalente, studii sociale etc. Nu se poate lua în
considerare media de la disciplina limbă străină sau educație fizică.
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de
Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina socio-umană aleasă la înscriere.

-

La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează, în ordinea:
media la disciplina socio-umană aleasă;
media finală a anilor de liceu.

MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Contestațiile se trimit pe adresa de e-mail a Facultății (litere@ub.ro) sau se depun la sediul
Facultății (în cazul celor care nu au acces la mijloace de comunicare online), respectându-se
termenul precizat în calendarul de admitere. Perioada de rezolvare a contestațiilor este conform
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calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare, atât online, cât
și la sediul Facultății, iar rezultatele sunt definitive.
Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.
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.
CONFIRMAREA LOCULUI
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au
obligaţia să confirme locul ocupat, prin semnarea contractului de studii și achitarea taxei de
înmatriculare.
Facultatea va transmite, online, contractul de studii candidaților declarați admiși. Candidatul
va completa contractul de studii și îl va transmite online la Decanatul Facultății. Candidații care nu
au posibilitatea să transmită contractul online, îl pot obține de la sediul Facultății.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor vor fi prezentate în format fizic,
pentru verificare, la începerea anului universitar.
Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate, duc la pierderea
locului dobândit prin concurs.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare și semnează contractul de studii.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare și
semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului adițional
la contract.
Candidații declarați admiși care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează contractul de
studii (și actul adițional, în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă) nu vor fi înmatriculați.
Candidații admiși, care nu confirmă locul (nu se înscriu în anul I) sau nu completează dosarul
cu actele în original, pierd calitatea de student.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Programele de studii se organizează dacă sunt îndeplinite condițiile financiare și de calitate,
cu aprobarea Consiliului Facultății de Litere.
CUANTUMUL TAXELOR
• taxă de înscriere la concursul de admitere: 100 lei/ dosar (se va depune câte un dosar
pentru fiecare domeniu de studii ales la înscriere);
• taxă înmatriculare: 50 lei;
• taxă de studiu: conform Tabel 1, coloanele 6 și 7. Taxa se poate plăti în 4 rate, conform
actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).
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FACULTATEA DE LITERE

Anexa nr. 02 B

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020–2021

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER–
TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE Programe de studii universitare de master (120 de credite)
Tabel 2
Nr.
crt.

Programul de studii

Taxa de
Număr
Numărul minim de studenți școlariz. pentru maxim de
studenți
pentru anul I de studii
studenții cu
Nr.
care pot fi
pentru
locuri
finanțate
de
la:
taxă
(lei/an
cred.
școlarizați
universitar)
(HG.297/
Buget1

Buget
Universitate*

Taxă

A

B

2020)

0

1
2
3
4
5
6
7
8
Comunicare în spațiul public
120
2700
50
(Domeniul Științe ale comunicării)
2.
Strategii inovative în educație
120
3000
60
(Domeniul Științe ale educației)
3.
Cultură şi literatură română
120
2700
100
(Domeniul Filologie)
4.
Limba engleză. Practici de comunicare
120
2700
100
(Domeniul Filologie)
5.
Limba franceză. Practici de comunicare
120
2700
100
(Domeniul Filologie)
* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege;
A – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează
serii noi de studii);
B – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu
taxă (se formează serii noi de studii).
1.

CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 6–30 iulie 2020;
• afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 31 iulie 2020;
• contestații (online și la sediul Facultății): 03 august 2020;
• afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 04 august 2020;
• confirmarea locului: 05–11 august 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 12 august 2020;
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 01–18 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor (online și la sediul Facultății): 19 septembrie 2020;
• contestații (online și la sediul Facultății): 21 septembrie 2020, în intervalul orar 9.00–
11.00;
• afişarea rezultatelor după contestaţii (online și la sediul Facultății): 21 septembrie 2020,
după ora 12.00;
• confirmarea locului: 22–23 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul Facultății): 24 septembrie
2020.
Înscrierea se face pe platforma online www.admitere.ub.ro, de pe 6 iulie 2020, ora 10.00,
până pe 30 iulie 2020, ora 16.00 (platforma este deschisă 24/24 de ore).
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Candidații care nu dispun de mijloace tehnice pentru a se înscrie online se pot prezenta la
sediul Facultății de Litere, Str. Spiru Haret, nr. 8, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00–15.00,
și sâmbăta, în intervalul orar 9.00–12.00, în sălile special amenajate.
Accesul în aceste săli va respecta toate măsurile impuse de pandemia Covid-19, valabile la
nivelul Universității.
Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul R-05-12, 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 la începerea anului universitar 2020–2021, dacă sunt înmatriculați la Facultatea de
Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
După finalizarea procesului de înscriere, fiecare candidat va primi un e-mail de
validare/completare (după caz) a dosarului sau va fi contactat prin alte mijloace de comunicare, pe
care le alege, și/sau va afla informațiile respective de la avizierul Facultății.
Afișarea rezultatelor se face atât online, cât și la sediul Facultății, unde vor putea fi
vizualizate cu respectarea tuturor măsurilor impuse de pandemia Covid-19, valabile la nivelul
Universității.
Orice alte informații se pot obține la adresa de e-mail litere@ub.ro sau la numărul de telefon
0234/588884.
CONDIŢII DE ADMITERE
Precizări generale:
1. Durata școlarizării la toate programele de studii este de 2 ani.
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF).
Pentru toate domeniile de studii universitare de master, concursul de admitere se va susține
online, pe platforma www.admitere.ub.ro și va avea o probă:
•
Proba 1 – Media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz.
Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de finalizare a studiilor
de licență sau echivalente.
La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează: media generală
(aritmetică) a anilor de studii de licență sau a studiilor echivalente.
MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Contestațiile se trimit pe adresa de e-mail a Facultății (litere@ub.ro) sau se depun la sediul
Facultății (în cazul celor care nu au acces la mijloace de comunicare online), respectându-se
termenul precizat în calendarul de admitere. Perioada de rezolvare a contestațiilor este conform
calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare, atât online, cât
și la sediul Facultății, iar rezultatele sunt definitive.
Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.
După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, prin afișare, atât online,
cât și la sediul Facultății, 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.
CONFIRMAREA LOCULUI
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au
obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere și să facă înmatricularea pentru
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anul I de studii universitare de licență. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de
studii și achitarea taxei de înmatriculare.
Facultatea va transmite, online, contractul de studii candidaților declarați admiși. Candidatul
va completa contractul de studii și îl va transmite online la Decanatul Facultății de Litere.
Candidații care nu au posibilitatea să transmită contractul online, îl pot obține de la sediul Facultății.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor vor fi prezentate în format fizic,
pentru verificare, la începerea anului universitar.
Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate, duc la pierderea
locului dobândit prin concurs.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de
înmatriculare și semnează contractul de studii.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare și
semnează contractul de studii și actul adițional. Taxele de studii se achită conform actului adițional
la contract.
Candidații declarați admiși care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează contractul de
studii (și actul adițional, în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă) nu vor fi înmatriculați.
Candidații admiși, care nu confirmă locul (nu se înscriu în anul I) sau nu completează dosarul
cu actele în original, pierd calitatea de student.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Programele de studii se organizează dacă sunt îndeplinite condițiile financiare și de calitate,
cu aprobarea Consiliului Facultății de Litere.
CUANTUMUL TAXELOR
• taxă de înscriere la concursul de admitere: 100 lei/ dosar (se va depune câte un dosar
pentru fiecare domeniu de studii ales la înscriere);
• taxă înmatriculare: 50 lei;
• taxă de studiu: conform Tabel 2, coloanele 6 și 7. Taxa se poate plăti în 4 rate, conform
actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).
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FACULTATEA DE LITERE

Anexa nr. 02 C

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020–2021

- PROGRAM PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ
PENTRU CETĂȚENI STRĂINI Admiterea la Programul pregătitor de limbă română pentru cetățeni străini se face conform
cerințelor legale în vigoare.
Tabel 3

Nr.
crt.

Programul de studii

Nr.
cred.

Numărul minim de studenți pentru
anul I de studii pentru locuri
finanțate de la:

Buget**

Buget
Universitate*

Taxă

Taxa de școlariz.
pentru studenții cu
taxă (lei/Euro/an
universitar)
A

B

Număr
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați
(HG.158/
2018)

Program pregătitor de limba
2600 lei/
60
50
română pentru cetățeni străini
2500 euro
* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege;
A – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează
serii noi de studii);
B – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu
taxă (se formează serii noi de studii). Taxa este de 2600 lei/an pentru studenții proveniți din spațiul european și de
2500 euro/an pentru studenții proveniți din spațiul noneuropean;
**procent din alocația bugetară stabilit de MEC.
1.
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FACULTATEA DE LITERE

Anexa nr. 02 D

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020–2021
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:
Tabel 4

Nr.
Crt.

Programul de studii

Nr.
Cred.

Numărul minim de studenți
pentru anul I de studii pentru
locuri finanțate de la:

Buget
0

Buget
Universitate

Taxă

Taxa de școlariz.
Număr
Pentru studenții cu maxim de
taxă (lei/an
studenți
universitar)
care pot fi
școlarizați
A
B
(HG.158/
2018)
6
7
8

1
2
3
4
5
Limba și literatura engleză
1.
120
2600
(4 semestre)
2.
Limba și literatura engleză
90
2600
(3 semestre)
3.
Limba
L
și literatura franceză
120
2600
(4 semestre)
4.
Limba și literatura franceză
90
2600
(3 semestre)
5.
Limba și literatura română
120
2600
(4 semestre)
6.
Limba și literatura română
90
2600
(3 semestre)
7.
Pedagogia învățământului primar
și preșcolar
120
2200
(4 semestre)
A – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul
programelor de conversie profesională);
B – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu
taxă (se formează serii noi de studii).

Perioada de înscriere: 1–28 septembrie 2020 și 11–29 ianuarie 2021* (*doar pentru
programele de conversie cu durata de 3 semestre). Dosarul de înscriere conține aceleași documente
ca pentru studiile universitare de master, fără adeverința medicală. Se solicită, în schimb, adeverința
din care să rezulte statutul de cadru didactic al candidatului. Taxa de admitere este 100 lei.
Organizarea studiilor este condiționată de constituirea formației de studii al cărei număr
minim de studenți este stabilit la nivel de Facultate.
Înmatricularea candidaților declarați admiși la un program de conversie profesională se va
face începând cu prima zi a semestrului universitar corespunzător (conform structurii anului
universitar).
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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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Facultatea de Științe
Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Anexa nr. 03 A

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021

DISPOZITII GENERALE
1. Concursul de admitere se organizează în baza Regulamentului 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 2020-2021 (R-05-12) al Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău, respectând prevederile legale în vigoare.
2. Pentru înscrierea online este necesar un calculator cu conexiune la internet şi un browser de Internet
(recomandat Google Chrome). Admiterea se va face prin accesarea adresei https://admitere.ub.ro –
aici se vor găsi toţi paşii care trebuiesc urmaţi precum şi documente ajutătoare. Candidaţii care nu
dețin mijloace tehnice pentru realizarea pașilor necesari pentru înscrierea la admitere online pot
accesa, în sălile puse la dispoziție de Facultatea de Ştiinţe, toate mijloacele necesare pentru efectuarea
înscrierii la concursul de admitere.
3. După finalizarea procedurilor de înscriere pe platformă, candidații vor primi, prin email, o înștiințare
de confirmare sau de completare a dosarului (în cazul în care după verificările comisiei de admitere
s-au constat anumite neconcordanţe). Aceste informaţii se vor afişa la sediul Facultăţii pentru
candidaţii care nu au mijloace de comunicare.
4. Orice alte informaţii privind admiterea la Facultatea de Ştiinţe se obțin la telefon 0234571012 sau
centrala 0234542411 interior 212 și/sau email stiinte@ub.ro
5. Pe lângă transferul online, contractele pentru confirmarea locului pot fi ridicate și depuse personal,
prin programare, la sediul Facultăţii de Ştiinţe (Calea Mărășești, nr.157, Bacău, corp D, etajul 2).
Programarea se realizează la telefoanele sau adresa de email specificate la poz. 4.
6. Accesul în campusul universității, pentru orice situație (informare, înscriere la concurs, confimare de
loc etc.) se va realiza respectând prevederile legislației în vigoare (se vor respecta punctele de acces,
deplasările conform indicațiilor, purtarea măștilor de protecție, dezinfecția mâinilor, menținerea
distanței sociale etc.);
7. În situația ridicării totale a restricțiilor generate de specificul legislației și contextul pandemiei Covid
19, admiterea se va desfășura în continuare atât online, cât și la sediul facultăţii.

- STUDII DE LICENŢĂ Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală
CALENDARUL ADMITERII
1) Matematică şi Informatică
2) Biologie
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 6 - 30 iulie 2020; platforma de admitere se deschide pe 6 iulie la ora
10 si se închide pe 30 iulie la ora 16; la sediul Facultăţii de Ştiinţe, pentru candidaţii care
nu au posibilitatea înscrierii online, înscrierea se face în perioada 6-30 iulie astfel: lunivineri - intervalul orar 9-15, sâmbătă - intervalul orar 9-12;
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• afişarea rezultatelor: 31 iulie;
• contestaţii: 3 august;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 4 august;
• confirmarea locului 4-8 august;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 1-18 septembrie; platforma de admitere se deschide pe 1
septembrie la ora 10 si se închide pe 18 septembrie la ora 16; la sediul Facultăţii, pentru
candidaţii care nu au posibilitatea înscrierii online, înscrierea se face în perioada 1-18
septembrie astfel: luni-vineri - intervalul orar 9-15, sâmbătă - intervalul orar 9-12;
• afişarea rezultatelor: 19 septembrie;
• contestaţii: 21 septembrie;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 22 septembrie;
• confirmarea locului: 23-24 septembrie;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie.
Programe de studii universitare de licență (180 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 școlariz.
Număr maxim de
pentru studenții
studenți care pot
cu taxă (lei/an
fi școlarizați
universitar)
(HG. 299/
2020)
A
B

Buget
Taxă
Universitate*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Biologie
A
34
0
2600
50
2.
Informatică
A
14
0
2600
80
3.
Informatică - IFR
A
0
0
2600
75
4.
Matematică
A
13
0
2600
50
* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege;
A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează
serii noi de studii);
B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă
(se formează serii noi de studii).
Buget1

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
*NOTA – toate documentele trebuiesc scanate în format PDF sau JPEG înainte de a începe
introducerea dosarului pe platforma online.
a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din
promoţia 2020, 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) foaia matricolă de liceu;
c) cartea de identitate (cetățeni români) și cartea de identitate / paşaportul (pentru cetățeni
străini);
d) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
e) adeverința medicală eliberată de medicul de familie, în care trebuie să se precizeze
obligatoriu: „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice şi boli infectocontagioase”;
f) 1 fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm);
g) adeverinţa din care să rezulte statututul financiar şi de bursă în cazul candidaţilor care sunt
deja studenţi la ciclul de licenţă sau absolvenţi de studii de licenţă;
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h) 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;
i) distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs (conform
ordinelor de ministru şi art.23 al R-05-12) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea
domeniu/program de studii, fără taxe de şcolarizare;
j) cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune,
atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;
k) dovada plății taxei de admitere.
CONDIŢII DE ADMITERE
Admiterea se face pe bază de concurs online.
Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:
• Matematică – Informatică;
• Biologie.
Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe programe
de studii. Taxa de înscriere este de 100 lei/dosar.
Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un
loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opţiuni menţionate în fişa de înscriere.
Durata școlarizării la toate programele de studii este de 3 ani.
Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) și IFR (numai pentru Informatică)
Proba de concurs: Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent.
Media concursului de admitere reprezintă Media de la examenul de Bacalaureat sau echivalent.
La medii egale, departajarea se realizează dupa următoarele criterii, în ordine:
1. Nota de la proba 1 a examenului de Bacalaureat;
2. Nota de la proba 2 a examenului de Bacalaureat;
3. Media finală a anilor de liceu.
MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Contestațiile se depun online, conform calendarului de admitere. Comisia de contestații pe
Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare a contestațiilor este conform calendarului
de admitere. 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.
CONFIRMAREA LOCULUI
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de
admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studiu. Confirmarea locului se face prin semnarea
contractului de studii de către candidat. Facultatea transmite online candidatului, prin email, declarat
admis contractul de studii. Candidatul va completa contractul de studii şi il va transmite online, prin
email, la Decanatul facultăţii unde a fost declarat admis. Documentele originale necesare pentru
autentificarea copiilor vor fi prezentate în format fizic, pentru verificare, la începerea anului
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universitar 2020-2021. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi
nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duc la pierderea locului
dobândit prin concurs. Taxa pentru înscriere este de 50 lei/dosar.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII:
Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit numărul
minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 1, coloanele 3,4,5) programele respective
nu vor funcționa în anul universitar 2020-2021. Candidații admiși la aceste programe de studii vor
opta pentru alt program de studii de licență, în limita capacității de școlarizare.
Locurile bugetate, rămase libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul
universitar 2020-2021, 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).
CUANTUMUL TAXELOR
• taxă de înscriere la concursul de admitere-100 lei;
• taxă înmatriculare-50 lei;
• taxă de studiu pentru anul I, pentru studenții cu taxă, este precizată în Tabelul 1, coloanele
6 și 7. Taxa se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se
percepe avans).
Valabil pentru toate programele de studii de licență:
• 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;
• 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 pieţei forței de muncă etc.
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Anexa nr. 03 B

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020- 2021

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER –
TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE
Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a
candidaţilor cu medie egală

CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 6 - 30 iulie; platforma de admitere se deschide pe 6 iulie la ora 10
si se închide pe 30 iulie la ora 16; la sediul Facultăţii, pentru candidaţii care nu au
posibilitatea înscrierii online, înscrierea se face în perioada 6-30 iulie astfel: luni-vineri intervalul orar 9-15, sâmbătă - intervalul orar 9-12;
• afişarea rezultatelor: 31 iulie;
• contestaţii: 3 august;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 4 august;
• confirmarea locului 4-8 august;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 10 august.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 1-18 septembrie; platforma de admitere se deschide pe 1
septembrie la ora 10 si se închide pe 18 septembrie la ora 16; la sediul Facultăţii, pentru
candidaţii care nu au posibilitatea înscrierii online, înscrierea se face în perioada 1-18
septembrie astfel: luni-vineri - intervalul orar 9-15, sâmbătă - intervalul orar 9-12;
• afişarea rezultatelor: 19 septembrie;
• contestaţii: 21 septembrie;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 22 septembrie;
• confirmarea locului: 23-24 septembrie;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie.
•
Programe de studii universitare de master (120 de credite)
Tabel 2

Nr.
crt.

0
1.
2.
3.
4.

Programul de studii

1
Matematică didactică
Informatică aplicată aplicată în
ştiinţe și tehnologie
Biologie medicală
Valorificarea resurselor biologice
şi protecţia mediului

Nr.
cred.

Numărul minim de studenți
pentru anul I de studii pentru
locuri finanțate de la:
Buget1

Buget
Universitate*

Taxă

2
120

3
0

4
0

5

120

15

0

120

0

0

120

16

0

Taxa de școlariz.
Număr
pentru studenții
maxim de
cu taxă (lei/an studenți care
universitar)
pot fi
școlarizați
(HG.297/
A
B
2020)
6
7
5000
100
2600

50
4000

2600

50

* Se pot aproba locuri pentru situaţiile speciale prevăzute de lege;
A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are şi locuri bugetate
(nu se formează serii noi de studii);
B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai
cu locuri cu taxă (se formează serii noi de studii).
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DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
*NOTA – toate documentele trebuiesc scanate în format PDF sau JPEG înainte de a începe
introducerea dosarului pe platforma online.
a) diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele). Pentru absolvenţii din promoţiile 2019 şi
2020 este valabilă şi Adeverinţa tip, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi
media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
b) cartea de identitate (cetățeni români) și cartea de identitate / paşaportul (pentru cetățeni
străini)
c) certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
d) adeverința medicală eliberată de medicul de familie, în care trebuie să se precizeze
obligatoriu: „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice şi boli infectocontagioase”;
e) 1 fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm);
f) adeverinţa din care să rezulte statututul financiar şi de bursă în cazul candidaţilor care sunt
deja studenţi la master sau absolvenţi de studii de master;
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) cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune,
atât copia pașaportului, cât și a cărții de identitate moldovenești;
i) dovada plății taxei de admitere.
CONDIŢII DE ADMITERE:
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF).
Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:
• Matematică didactică – Informatică aplicată aplicată în ştiinţe și tehnologie;
• Biologie medicală - Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului.
Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere, putând opta pentru unul sau mai multe
programe de studii (specializări) de master din aceeaşi grupare.
Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un
loc dintre cele rămase libere la următoarele opţiuni menționate în fișa de înscriere.
Proba de concurs: Media la examenul de finalizare a studiilor de licenţă sau echivalente.
Media concursului de admitere reprezintă media la examenul de finalizare a studiilor de licenţă sau
echivalente.
La medii egale, departajarea se realizează după media generală (aritmetică) a anilor de studii de
licenţă sau echivalente.
MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Contestațiile se depun online, conform calendarului de admitere. Comisia de contestații pe
Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare a contestațiilor este conform calendarului
de admitere. Decizia comisiei de contestații este definitivă.
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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.
CONFIRMAREA LOCULUI
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de
admitere şi să facă înscrierea pentru anul I de studiu. Confirmarea locului se face prin semnarea
contractului de studii de către candidat. Facultatea transmite online candidatului declarat admis
contractul de studii. Candidatul va completa contractul de studii şi il va transmite online la Decanatul
facultăţii unde a fost declarat admis. Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor
vor fi prezentate în format fizic, pentru verificare, la începerea anului universitar 2020-2021.
Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor
originale în format fizic la termenele solicitate duc la pierderea locului dobândit prin concurs. Taxa
pentru înscriere este de 50 lei/dosar.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII:
Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit numărul
minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 2, coloanele 3,4,5) programele respective
nu vor funcționa în anul universitar 2020-2021. Candidații admiși la aceste programe de studii 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 2020-2021, 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).
CUANTUMUL TAXELOR
• taxă de înscriere la concursul de admitere-100 lei;
• taxă înmatriculare-50 lei;
• taxă de studiu pentru anul I, pentru studenții cu taxă, este precizată în Tabel 2, coloanele 6
și 7. Taxa se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studiu (nu se percepe
avans).
Valabil pentru toate programele de studii de master:
• 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;
• 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 pieţei forţei de muncă etc.
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Anexa nr. 03 C

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021

DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC
CALENDARUL ADMITERII
Admiterea la programul de formare psihopedagogicǎ (DPPD) se face conform
Regulamentului propriu de desfǎșurarea a programelor psihopedagogice (R-03-02).
Perioada de ȋnscriere este:
• Studenții din anul I, Nivel I/Nivel II, se pot înscrie la DPPD și în perioada de confirmare
la studii universitare de licență/master;
• 01 – 15 octombrie 2020 pentru studenții la ȋnvǎțǎmântul cu frecvențǎ;
• 07 septembrie – 30 septembrie 2020 pentru nivelul postuniversitar.
Programe de formare psihopedagogică (DPPD)
Tabel 3
Număr minim de studenţi pentru anul I
de studii pentru locuri finanţate de la:
Nr.
crt.

0
1
2

3

Programul de studii

1
Program de formare
psihopedagogică
universitar - Nivel I
(licenţă)
Program de formare
psihopedagogică învăţământ
postuniversitar
Nivel I / Nivel II
Program de formare
psihopedagogică învăţământ
universitar
(masteranzi)
Nivel II

Nr.
cred.***

2

Buget****

Buget
Universitate*

Taxă

3

4

5

Taxa de
scolariz.
pentru
studenţii cu
taxă (lei/an
universitar)
6

30/35

anul I – 630
anul II – 630
anul III – 1150

30

2000

30

anul I - 1000
anul II - 1000

Număr maxim
de studenţi
care pot fi
scolarizaţi
(HG.299/
2020 și
HG.297/
2020)
7

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege;
***
Se acordă 35 de credite pentru dubla specializare;
****Procent din alocaţia bugetară stabilit de MEN.
CONDIŢII DE ADMITERE
Precizări generale:
Durata studiilor:
Nivel I – 3 ani
Nivel II (masteranzi) – 2 ani
Nivel I (postuniversitar) – 1 semestru
Nivel II (postuniversitar) – 1 semestru
Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
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Admiterea la programul de formare psihopedagogicǎ (DPPD), ȋnvǎțǎmântul cu frecvențǎ, se face
pentru studenții Universitǎții „Vasile Alecsandri” din Bacǎu și pentru absolvenții de licență și master
(cursuri postuniversitare Nivel I și II), pe baza susținerii unui interviu/chestionar, ȋn condițiile stabilite
de Regulamentul propriu de desfǎșurare a programelor psihopedagogice (R-03-02).
CUANTUMUL TAXELOR
• taxă înmatriculare-50 lei pentru nivelul I și II postuniversitar;
• taxele de studii, pentru studenții cu taxă, sunt precizate în Tabel 3, coloana 6. Taxa se poate
plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).

9/10 – Anexa F 03

Document public

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Anexa nr. 03 D

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021
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 ȘTIINȚE
Tabel 4
Numărul minim de studenți pentru Taxa de școlariz. Număr maxim
anul I de studii pentru locuri
pentru studenții cu
de studenți
Nr.
Nr.
finanțate de la:
taxă (lei/semestru)
care pot fi
Programul de studii
crt.
cred.
școlarizați
Buget
Buget
Taxă
A
B
Universitate
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Matematică (4 semestre)
120
0
0
1300
2. Matematică (3 semestre)
90
0
0
1300
3. Biologie (4 semestre)
120
0
0
1300
4. Biologie (3 semestre)
90
0
0
1300
A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul
programelor de conversie profesională);
B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă
(se formează serii noi de studii).
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Facultatea de Științe Economice
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-516345
www.ub.ro; e-mail: stiinteec@ub.ro

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Anexa nr. 04 A

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021

- STUDII DE LICENȚĂ Calendarul admiterii și criteriile de admitere și de departajare a
candidaților cu medie egală cu media ultimului loc
CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 06 - 30 iulie 2020;
• afișarea rezultatelor: 31 iulie 2020;
• contestații, afișarea rezultatelor după contestații: 03 august 2020;
• confirmarea locului: 03 august, de la ora 12,00 – 06 august 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2020;
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 01 – 18 septembrie 2020;
• afișarea rezultatelor: 21 septembrie 2020;
• contestații, afișarea rezultatelor după contestații: 22 septembrie 2020;
• confirmarea locului: 22 - 24 septembrie 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2020.
Tabel 1
Programe de studii universitare de licență (180 de credite)

Nr.
crt.

Numărul de studenți pentru
anul I de studii pentru locuri
finanțate de la:
Programul de studii

AP/A

Românii de
pretutindeni
Buget*) (buget, cu
bursă și
fără bursă)

Taxă

Taxa de școlariz.
pentru studenții
cu taxă (lei/an Număr maxim
universitar)
de studenți
care pot fi
școlarizați
A
B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
16
1. Administrarea afacerilor
A
6
78
2800
100
16
2. Contabilitate și informatică de gestiune
A
5
179
2800
200
3. Contabilitate și informatică de gestiune – IFR
A
100
2600
100
16
4. Marketing
A
5
79
2800
100
5. Marketing - ID
A
60
2600
60
*) În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru
absolvenții de licee situate în mediul rural, locuri pentru candidații din sistemul de protecție socială.

CONDIȚII DE ADMITERE
Durata studiilor la toate programele de studii este de 3 ani.
Forma de învățământ:
• învățământ cu frecvență (IF);
• învățământ cu frecvență redusă (IFR) – numai Contabilitate și informatică de gestiune;
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• învățământ la distanță (ID) – numai Marketing.
În perioada pandemiei Covid-19, admiterea în ciclurile de studii universitare de licență se va desfășura
numai online, la toate programele de studii. Pentru admiterea online se va utiliza o platformă specială
(www.admitere.ub.ro).
Înscrierea candidaților se face online. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea
corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul R-05-12, 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 2020-2021,
dacă sunt înmatriculați la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
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 Științe Economice - str. Spiru Haret nr. 8, fiind dirijați către o
sală dotată cu mijloacele tehnice necesare înscrierii online. Accesul în sală va respecta toate măsurile impuse de
pandemia Covid-19.
Toți candidații înscriși pe platformă, trebuie să încarce adeverința medicală eliberată de medicul de familie,
scanată, în care să se precizeze că respectivul candidat „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice și boli
infectocontagioase”.
Admiterea se face pe bază de concurs online. Concursul de admitere online presupune o singură probă:
• Proba 1 – Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent.
Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de Bacalaureat.
Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie. Candidații vor opta, în ordinea preferințelor, pentru
programul/programele de studii și forma de finanțare (buget / taxă). 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 indicată în fișa de înscriere la concursul de
admitere, 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.
La medii egale, candidații vor fi departajați după cum urmează, în ordinea:
1. nota la proba 1 a examenului de Bacalaureat;
2. nota la proba 2 a examenului de Bacalaureat;
3. media finală a anilor de liceu.
MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Contestațiile se transmit online, în termenul stabilit prin calendarul admiterii, la Decanatul facultății și
comisia de contestații pe facultate le soluționează. 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.
CONFIRMAREA LOCULUI
Candidații declarați „admis” au obligația să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere și să facă
înscrierea pentru anul I de studii. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studii de către candidați.
Candidații declarați „admis” vor primi online contractul de studii, le vor completa și le vor transmite tot online la
Decanatul facultății. Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în format fizic
la începerea anului universitar.
Netransmiterea / nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate și nedepunerea documentelor originale
în format fizic la termenele solicitate, duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
•
•

CUANTUMUL TAXELOR
taxa de înscriere la concursul de admitere online este de 100 lei/dosar, iar pentru confirmare 50 lei/dosar
(reprezentând taxă de înmatriculare);
taxă de studiu pentru anul I, pentru studenții cu taxă, este conform Tabel 1, coloanele 6 și 7. Taxa se poate
plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Anexa nr. 04 B

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER –
TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE
Calendarul admiterii și criteriile de admitere și de departajare a
candidaților cu medie egală cu media ultimului loc

CALENDARUL ADMITERII
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 06 - 30 iulie 2020;
• afișarea rezultatelor: 31 iulie 2020;
• contestații, afișarea rezultatelor după contestații: 03 august 2020;
• confirmarea locului: 03 august, de la ora 12,00 – 06 august 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2020;
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 01 – 18 septembrie 2020;
• afișarea rezultatelor: 21 septembrie 2020;
• contestații, afișarea rezultatelor după contestații: 22 septembrie 2020;
• confirmarea locului: 22 - 24 septembrie 2020;
• afișarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2020.
Tabel 2
Programe de studii universitare de master (120 de credite)

Nr.
crt.

Programul de studii

Nr.
cred.

Numărul de studenți pentru
anul I de studii pentru locuri
finanțate de la:
Buget*)

Românii de
pretutindeni
(buget, cu
bursă și fără
bursă)

Taxă

Număr
Taxa de
maxim de
școlarizare pentru
studenți care
studenții cu taxă
pot fi
(lei/an
școlarizați
universitar)

0

1
2
3
4
5
6
7
Managementul și administrarea afacerilor
120
11
2
37
3000
mici și mijlocii
2.
Contabilitate, audit și expertiză contabilă
120
11
2
37
3000
3.
Marketing și comunicare în afaceri
120
11
1
38
3000
*) În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru cetățenii români și locuri pentru românii de etnie romă.
1.

8
50
50
50

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE
Se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (ciclul I, 3 ani),
absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), precum și
absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate ca fiind cel puțin studii
universitare de licență.
CONDIȚII DE ADMITERE
Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani. Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF).
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În perioada pandemiei Covid-19, admiterea în ciclurile de studii universitare de licență se va desfășura
numai online, la toate programele de studii. Pentru admiterea online se va utiliza o platformă specială
(www.admitere.ub.ro).
Înscrierea candidaților se face online. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea
corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul R-05-12, 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 2020-2021,
dacă sunt înmatriculați la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
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 Științe Economice - str. Spiru Haret nr. 8, fiind dirijați către o
sală dotată cu mijloacele tehnice necesare înscrierii online. Accesul în sală va respecta toate măsurile impuse de
pandemia Covid-19.
Toți candidații înscriși pe platformă, trebuie să încarce adeverință medicală eliberată de medicul de familie,
scanată, în care să se precizeze că respectivul candidat „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice și boli
infectocontagioase”.
Admiterea se face pe bază de concurs online. Concursul de admitere online presupune o singură probă:
• Proba 1 - Media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz.
Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de finalizare a studiilor de licență sau
echivalente.
Admiterea se face în ordinea: opțiune, medie. Candidații vor opta, în ordinea preferințelor, pentru
programul/programele de studii și forma de finanțare (buget / taxă). 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 indicată în fișa de înscriere la concursul de
admitere, 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.
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după cum urmează:
1. media generală a anilor de studii de licență sau studii echivalente;
2. media din anul terminal de la studiile de licență.
MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Contestațiile se transmit online, în termenul stabilit prin calendarul admiterii, la Decanatul facultății și
comisia de contestații pe facultate le soluționează. 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.
CONFIRMAREA LOCULUI
Candidații declarați „admis” au obligația să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere și să facă
înscrierea pentru anul I de studii. Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studii de către candidați.
Candidații declarați „admis” vor primi online contractul de studii, le vor completa și le vor transmite tot online la
Decanatul facultății. Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în format fizic
la începerea anului universitar.
Netransmiterea / nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale
în format fizic la termenele solicitate, duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
•
•

CUANTUMUL TAXELOR
taxa de înscriere la concursul de admitere online este de 100 lei/dosar, iar pentru confirmare 50 lei/dosar
(reprezentând taxă de înmatriculare);
taxă de studiu pentru anul I, pentru studenții cu taxă, este conform Tabel 2, coloana 6. Taxa se poate plăti în
4 rate, conform actului adițional la contractul de studiu (nu se percepe avans).
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115
Tel./Fax: +40-234/517715
www.ub.ro; e-mail: fsmss@ub.ro

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII
Anexa nr. 05 A
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 (R-05-12)
DISPOZIŢII GENERALE
1. Concursul de admitere se organizează, în baza Regulamentului 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 2020-2021 (R-05-12), al Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a Ghidului
UBc privind norme metodologice pentru organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de
studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de admitere 2020.
2. Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (FȘMSS) din cadrul Universității
„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, prin afişare la sediul instituţiei şi prin
publicare pe pagina web a facultăţii;
3. FȘMSS organizează concurs de admitere online, pentru fiecare program şi ciclu de studii
universitare de licență, masterat, conversie profesională;
4. FȘMSS, prin secretariatul facultăţii, oferă candidaţilor informaţii în legătură cu concursul de
admitere. Diseminarea informaţiilor şi a recomandărilor, în legătură cu concursul de
admitere, se face prin intermediul adresei www.ub.ro/smss şi a altor mijloace de informare
(broşuri de admitere, pliante, flyere, anunţuri, precum şi prin lămuriri suplimentare verbale);
5. Candidatii care nu dețin mijloace tehnice pentru realizarea pașilor necesari înscrierii la
concursul de admitere online, pot accesa, în sălile puse la dispoziție de FSMSS, toate
mijloacele necesare pentru efectuarea înscrierii ce se va efectua în perioada 06-30.07.2020,
intervalul orar 9.00-15.00 (în zilele lucrătoare ale săptămânii).
6. După finalizarea procedurilor de înscriere pe platformă, candidații vor primi o înștiințare de
confirmare sau de completare a dosarului (în cazul în care după verificarile comisiei de
admitere s-a constat anumite neconcordante);
7. Orice alte informatii, pentru clarificare, le puteti obține la telefon 0234-542411 interior 155
și/sau e-mail fsmss@ub.ro;
8. Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate online, pe site-ul FSMSS și la avizierul
facultății, din campusul universității (str. Calea Mărășești, nr.157, Bacău);
9. În afara posibilității online, contractele pentru confirmarea locului pot fi ridicate și depuse
personal, prin programare, la sediul facultatii;
10. Accesul în campusul universității, pentru orice situație (informare, înscriere la concurs,
vizualizare rezultate, confimare de loc etc.) se va realiza respectând prevederile legislației în
vigoare, specifică pe timpul pandemiei (se vor respecta indicațiile privind punctele de acces,
deplasările conform indicațiilor, purtarea măștilor de protecție, dezinfecția mâinilor,
menținerea distanței sociale etc.);
11. In situația ridicării totale a restricțiilor generate de specificul legislației și contextul
pandemiei Covid 19, admiterea se va desfășura în continuare atât online, cât și la sediul
facultatii.
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OFERTA DE STUDII ŞI CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
În anul universitar 2020-2021, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din
Bacău oferă viitorilor studenţi, următoarele programe de studii:
Domeniul fundamental – ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE
• Educaţie fizică şi sportivă – învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
• Educaţie fizică şi sportivă - învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani
• Sport şi performanţă motrică - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
• Kinetoterapie şi motricitate specială - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
• Kinetoterapie şi motricitate specială - învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani
Domeniul fundamental – ŞTIINŢE SOCIALE
• Terapie ocupaţională - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
Capacitatea de şcolarizare aprobată de M.E.C. pentru anul universitar 2020-2021 este după cum urmează:
Tabel 1
Nr.
crt.

Domeniul
fundamental de
ştiinţă, artă, cultură

1.

Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice

2.
3.

Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice
Ştiinţe sociale

Domeniul de
licenţă

Program de studii

Capacitatea de
şcolarizare

Educaţie fizică şi sportivă - IF
Educaţie fizică şi
Educaţie fizică şi sportivă - IFR
sport
Sport şi performanţă motrică - IF
Kinetoterapie şi motricitate specială - IF
Kinetoterapie
Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR
Psihologie
Terapie ocupaţională - IF

90
75
50
90
60
60

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
În anul universitar 2020-2021, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din
Bacău oferă viitorilor studenţi, programele de studii din tabelul de mai jos.
Domeniul de masterat - ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE
Capacitatea de şcolarizare aprobată de M.E.C. pentru anul universitar 2020-2021 este după cum
urmează:
Tabel 2
Domeniul de
masterat
Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice

Program de studii
Activităţi motrice curriculare şi de timp liber – IF
Performanţă sportivă – IF
Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională – IF

Capacitatea de
şcolarizare
150

C. STUDII UNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar se desfăşoară în conformitate cu Normele metodologice de organizare şi funcţionare
stabilite de OMECTS nr. 6194/13.12.2012, cu completările ulterioare.
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- STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ –

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE
1) Domeniul de licenţă EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (programe de studii: Educație
fizică și sportivă și Sport și performanță motrică)
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 6 - 30 iulie 2020 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 6 iulie 2020, ora 10.00 și se vor încheia pe 30 iulie 2020, ora 16.00);
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2020;
• contestații: 01 august 2020;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 01 august 2020;
• confirmarea locului: 03 - 07 august 2020
• afişarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2020.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 01 - 18 septembrie 2020 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2020, ora 10.00 si se vor încheia pe 18 septembrie 2020, ora
16.00);
• afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2020;
• contestații: 21 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 21 septembrie 2020;
• confirmarea locului: 22-23 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2020.
2) Domeniul de licenţă KINETOTERAPIE (program de studii: Kinetoterapie și
motricitate specială)
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 6 - 30 iulie 2020 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 6 iulie 2020, ora 10.00 și se vor încheia pe 30 iulie 2020, ora 16.00);
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2020;
• contestații: 01 august 2020;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 01 august 2020;
• confirmarea locului: 03 - 07 august 2020;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2020.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 01 - 18 septembrie 2020 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2020, ora 10.00 si se vor încheia pe 18 septembrie 2020, ora
16.00);
• afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2020;
• contestații: 21 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 21 septembrie 2020;
• confirmarea locului: 22-23 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2020.
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3) Domeniul de licenţă PSIHOLOGIE ( program de studii: Terapie Ocupațională)
prima sesiune:
• perioada de înscriere: 6 - 30 iulie 2020 (înscrierile online se vor efectua 24h/24 h,
începând cu 6 iulie 2020, ora 10.00 și se vor încheia pe 30 iulie 2020, ora 16.00);
• afişarea rezultatelor: 31 iulie 2020;
• contestații: 01 august 2020;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 01 august 2020;
• confirmarea locului: 03 - 07 august 2020;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2020.
a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 01 - 18 septembrie 2020 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2020, ora 10.00 si se vor încheia pe 18 septembrie 2020, ora
16.00);
• afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2020;
• contestații: 21 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 21 septembrie 2020;
• confirmarea locului: 22-23 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2020.
Tabel 3
Programe de studii universitare de licență (180 de credite)

Nr.
crt.

Programul de studii

A
(acred
itat)

Numărul minim de studenți
pentru anul I de studii pentru
locuri finanțate de la:

Buget
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
Educaţie fizică şi sportivă
Sport şi performanţă motrică
Educaţie fizică şi sportivă –
IFR
Kinetoterapieşi motricitate
specială
Kinetoterapieşi motricitate
specială – IFR
Terapie ocupaţională

2

3

Buget
Universitate
*
4

Taxă

A

B

(HG.299/
09.04.2020)

5

6
3500
3500

7

8

A
A
A

Taxa de
Număr
școlariz. pentru
maxim
de
studenții cu taxă
studenți
(lei/an
care
pot fi
universitar)
școlarizați

25

A

90
50
3200

4000

A

25

A

30

90
3500

3500

75

60
60

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege;
A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri
bugetate (nu se formează serii noi de studii);
B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează
numai cu locuri cu taxă (se formează serii noi de studii).
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din
promoţia 2020, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat
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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) foaia matricolă de liceu;
c) cartea de identitate (cetățeni români) și cartea de identitate / paşaportul (pentru cetățeni
străini);
d) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
e) adeverința medicală eliberată de medicul de familie, în care trebuie să se precizeze
obligatoriu: „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice, boli cronice, infectocontagioase care
să împiedice efortul fizic” și ”clinic sănătos în momentul examinării” „nu este în evidenţă cu
afecţiuni neuropsihice”, iar la începutul anului universitar studenții înmatriculați în
anul I vor transmite la decanatul FȘMSS avizul medical în vederea practicării
activităților fizice, aviz care se va transmite în fiecare an de studii;
f) 1 (una) fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică
normală;
g) adeverinţa de student, 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. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte
statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;
h) 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;
i) distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs
(conform Art.23 din Regulamentul R-05-12) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea
domeniu/program de studii, fără taxe de şcolarizare. Pentru aliniatul b) și c) din Art.23, confirmarea
distincţiilor obţinute se face de către federaţiile sportive de specialitate, conform legislației în vigoare;
j) cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune,
copia pașaportului.
k) dovada plății taxei de admitere.
CONDIŢII DE ADMITERE ȘI CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE
Precizări generale:
Durata studiilor la toate programele de studii este de 3 ani
Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) – numai
Educaţie fizică şi sportivă și Kinetoterapieşi motricitate specială

Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență Educație fizică și sport
(programe de studii: Educație fizică și sportivă IF, Educație fizică și sportivă IFR, și Sport și
performanță motrică IF) concursul de admitere online constă în două probe:
- proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
- proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;
Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație
fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului);
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de Bacalaureat, la
care se adaugă 0,2 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă (2 ani aleși de

candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la clasa a X a, iar suma rezultată
se împarte la 2).
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau
denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii.
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Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență Kinetoterapie (program de studii:
Kinetoterapie și motricitate specială IF/IFR) concursul de admitere online constă în două probe:
- proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
- proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina
Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea
candidatului);
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de
Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Educație fizică sau denumire
echivalentă (2 ani aleși de candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la
clasa a X a, iar suma rezultată se împarte la doi).
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație
fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a
anilor de studii.
Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență Psihologie (program de studii:
Terapie Ocupațională - IF) concursul de admitere online constă în două probe:
- proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
- proba 2 - Media din anii de studii a disciplinei Limba și literatura română;
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de
Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Limba și literatura română.
La medii egale, candidații vor fi departajați după media la disciplina Limba și literatura
română din anii de studii, iar dacă egalitatea se păstrează, după probele examenului de bacalaureat,
în ordinea: proba 1, proba 2, respectiv media generală a anilor de studii.
CONFIRMAREA LOCULUI
Confirmarea locului se face prin achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 50 lei,
semnarea fișei de înscriere și semnarea contractului de studii de către candidat. Facultatea va
transmite online candidaților declarați „admis” contractul de studii. Candidatul va completa
contractul de studii și îl va transmite online la Decanatul facultății, pe adresa fsmss@ub.ro.
Candidații care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează fișa de înscriere și contractul
de studii nu vor fi înmatriculați.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în format
fizic, pentru verificare, la începerea anului universitar.
Netransmiterea / nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate duce la pierderea
locului dobândit prin concurs.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit
numărul minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 3, coloanele 3,4,5) programele
respective nu vor funcționa în anul universitar 2020-2021. Candidații admiși sub aceste cifre vor
opta pentru alt program de studii de licență, în limita capacității de școlarizare.
Locurile bugetate rămase libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul
universitar 2020-2021, 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).
CUANTUMUL TAXELOR
• taxă de înscriere la concursul de admitere:
100 lei - domeniul Educaţie fizică şi sport
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100 lei - domeniul Kinetoterapie
100 lei - domeniul Psihologie
• taxă înmatriculare: 50 lei;
• taxa de studiu anul I, pentru studenții cu taxă este conform Tabel 3, coloanele 6 și 7. Taxa
se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe
avans).
Valabil pentru toate programele de studii de licență:
• 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;
• 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.
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII
Anexa nr. 05 B
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 (R-05-12)

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER–
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE
•
•
•
•
•
•

perioada de înscriere: 6-30 iulie 2020 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 6 iulie 2020, ora 10.00 și se vor încheia pe 30 iulie 2020, ora 16.00);
afişarea rezultatelor: 31 iulie 2020;
contestații: 01 august 2020;
afişarea rezultatelor după contestaţii: 01 august 2020;
confirmarea locului: 03 - 07 august 2020;
afişarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2020.

a doua sesiune:
• perioada de înscriere: 01 - 18 septembrie 2020 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2020, ora 10.00 si se vor încheia pe 18 septembrie 2020, ora
16.00);
• afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2020;
• contestații: 21 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după contestaţii: 21 septembrie 2020;
• confirmarea locului: 22-23 septembrie 2020;
• afişarea rezultatelor după confirmare: 23 septembrie 2020.
Tabel 4
Programe de studii universitare de master (120 de credite)

Nr.
crt.

0
1.

2.
3.

Programul de studii

1
Activităţi motrice
curriculare şi de timp
liber
Kinetoterapia în educarea
şi reeducarea funcţională
Performanţă sportivă

Nr.
cred.

2

Taxa de
Numărul minim de studenți școlariz. pentru
Număr maxim de
pentru anul I de studii pentru studenții cu taxă
studenți care pot
locuri finanțate de la:
(lei/an
fi școlarizați
universitar)
(HG.297/
Buget
09.04.2020)
Buget Universitate Taxă
A
B
*
3
4
5
6
7
8

120

3500

120

4200

120

3500

150

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege;
A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri
bugetate (nu se formează serii noi de studii);
B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează
numai cu locuri cu taxă (se formează serii noi de studii).
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DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
a) diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele). Pentru absolvenţii din promoţiile 2019 şi
2020 este valabilă şi Adeverinţa tip, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media
generală (artimetică) a anilor de studii de licență sau studii echivalente, până la eliberarea actului de
studii;
b) cartea de identitate (cetățeni români) și cartea de identitate / paşaportul (pentru cetățeni
străini);
c) certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
d) adeverința medicală eliberată de medicul de familie, în care trebuie să se precizeze
obligatoriu: „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice, boli cronice,
infectocontagioase care să împiedice efortul fizic” și ”clinic sănătos în momentul
examinării” „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”, iar la începutul
anului universitar studenții înmatriculați în anul I vor transmite la decanatul
FȘMSS avizul medical în vederea practicării activităților fizice, aviz care se va
transmite în fiecare an de studii;
e) 1 (una) fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografia trebuie să fie
pe hârtie fotografică normală;
f) adeverinţa de student, 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. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte
statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;
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) cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune,
copia pașaportului.
i) dovada plății taxei de admitere.
CONDIŢII DE ADMITERE
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
Pentru studiile universitare de master, la domeniul Știința sportului și educației fizice
(programe de studii: Activități mortice curriculare și de timp liber - IF, Performanță Sportivă – IF,
Kinetoterapia în educare și reeducare funcțională - IF) se va susține concursul de admitere, online,
pe o platforma specială (www.admitere.ub.ro) cu o singură probă;
• proba 1 - media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după
caz.
Media concursului de admitere reprezintă media de la examenul de finalizare a studiilor de
licență sau echivalente.
La medii egale, candidații vor fi departajați, după cum urmează: media generală (aritmetică)
a anilor de studii de licență sau studii echivalente.
CONFIRMAREA LOCULUI
Confirmarea locului se face prin achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 50 lei,
semnarea fișei de înscriere și semnarea contractului de studii de către candidat. Facultatea va
transmite online candidaților declarați „admis” contractul de studii. Candidatul va completa
contractul de studii și îl va transmite online la Decanatul facultății, pe adresa fsmss@ub.ro.
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Candidații care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează fișa de înscriere și contractul
de studii nu vor fi înmatriculați.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în format
fizic, pentru verificare, la începerea anului universitar.
Netransmiterea / nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate duce la pierderea
locului dobândit prin concurs.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Dacă la un program de studii de masterat, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este
întrunit numărul minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 4, coloanele 3,4,5)
programele respective nu vor funcționa în anul universitar 2020-2021. Candidații admiși sub aceste
cifre vor opta pentru alt program de studii de masterat, în limita capacității de școlarizare.
Locurile bugetate, rămase libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul
universitar 2020-2021, 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).
CUANTUMUL TAXELOR
• taxă de înscriere la concursul de admitere-100 lei
• taxă înmatriculare-50 lei;
• taxa de studiu anul I, pentru studenții cu taxă, este conform Tabel 4, coloana 6. Taxa se
poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).
Valabil pentru toate programele de studii de master:
• 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;
• 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.
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII
Anexa nr. 05 C
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021
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 funcționare stabilite
de OMECTS 6194/13.12.2012, cu completările ulterioare.
Programul de conversie profesională organizat de FȘMSS este Educație fizică și sportivă - 4
semestre.
Admiterea se realizează online, pe platforma universității.
Perioada de înscriere este 01-28 septembrie 2020 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2020, ora 10.00 si se vor încheia pe 28 septembrie 2020, ora 16.00).
Tabel 5
Programe de studii universitare de conversie (120 de credite)

Nr.
crt.

Programul de studii

Nr.
cred.

Numărul minim de
studenți pentru anul I de
studii pentru locuri
finanțate de la:
Buget

0
1.

1
Educaţie fizică şi sportivă (4
semestre)

2

3

120

0

Buget
Taxă
Universitate
4
5
0

15

Taxa de
școlariz.
pentru
studenții cu
taxă (lei/an
universitar)

Număr
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați

A

B

6

7

8

-

3300

-

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul
programelor de conversie profesională);
B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă
(se formează serii noi de studii).

Pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE sunt necesare:
- diploma de licenţă şi anexa (foaie matricolă sau supliment la diplomă) sau adeverința de
licență
- certificat de naştere
- certificat de căsătorie (dacă este cazul)
- carte de identitate
- adeverinţă salariat (din care să rezulte calitatea de cadru didactic) pentru anul școlar 20202021
- 1 (una) fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4cm). Fotografia trebuie să fie pe
hârtie fotografică normală.
- dovada plății taxei de admitere
- adeverința medicală eliberată de medicul de familie, în care trebuie să se precizeze
obligatoriu: „nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice, boli cronice,
infectocontagioase care să împiedice efortul fizic” și ”clinic sănătos în momentul
examinării” „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”, iar la începutul
anului universitar studenții înmatriculați în anul I vor transmite la decanatul
FȘMSS avizul medical în vederea practicării activităților fizice, aviz care se va
transmite în fiecare an de studii;
CUANTUMUL TAXELOR
Taxa de admitere: 100 lei
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Taxa de înmatriculare: 50 lei
Taxa de studii pentru anul I: 3300 lei / an;
* Taxa se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe
avans).
CONFIRMAREA LOCULUI
Confirmarea locului se face prin achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 50 lei,
semnarea fișei de înscriere și semnarea contractului de studii de către candidat. Facultatea va
transmite online candidaților declarați „admis” contractul de studii. Candidatul va completa
contractul de studii și îl va transmite online la Decanatul facultății, pe adresa fsmss@ub.ro.
Candidații care nu achită taxa de înmatriculare și nu semnează fișa de înscriere și contractul
de studii nu vor fi înmatriculați.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în format
fizic, pentru verificare, la începerea anului universitar.
Netransmiterea / nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate duce la pierderea
locului dobândit prin concurs.
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

ŞCOALA DE STUDII DOCTORALE

Anexa nr. 06

la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020-2021

- STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT CALENDARUL ADMITERII*
prima sesiune:
• înscrierea candidaţilor: 01 - 03 septembrie 2020;
• susţinerea probei de admitere: 04 septembrie 2020, conform opţiunii conducătorilor
de doctorat;
• anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.
a doua sesiune:
• înscrierea candidaţilor: 07 – 10 septembrie 2020;
• susţinerea probei de admitere: 11 septembrie 2020, conform opţiunii conducătorilor
de doctorat;
• anunţarea rezultatelor concursului: după proba de admitere.
*perioadele pot fi mărite la solicitarea conducătorilor de doctorat
Tabel 1
Programe de studii universitare de doctorat
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.

Programul de studii
1
Inginerie industrială
Inginerie industrială - IFR
Ingineria mediului
Ingineria mediului - IFR

Numărul minim de studenți pentru anul I de
studii pentru locuri finanțate de la:
Buget1

Buget Universitate*

Taxă

2

3

4

Taxa de școlariz.
pentru studenții cu
taxă (lei/an
universitar)
5
7000
7000
7000
7000

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.
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PROCEDURA DE ADMITERE - interviu (probă orală)
1) Fiecare conducător de doctorat stabileşte, pentru domeniul său de doctorat, tematica de
admitere şi bibliografia cuprinzând lucrările de specialitate din care vor fi examinaţi candidaţii.
Bibliografia și tematica vor fi transmise secretariatului ȘSD și vor fi aduse la cunoştinţa
candidaţilor, prin afişare şi postare pe site-ul universităţii, conform calendarului admiterii.
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.
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 decizia 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.
CUANTUMUL TAXELOR
Taxă de admitere
100 lei
Taxă competență lingvistică
60 lei
Taxă de înmatriculare
50 lei
Taxă anuală de studii (conform Tabel 1, coloana 5) este de 7000 lei/ an – pentru studii
doctorale cu frecvență şi cu frecvenţă redusă (numai pentru studenții doctoranzi 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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Anexa: Fișa de înscriere
FIŞA DE ÎNSCRIERE

la concursul de admitere
pentru studii universitare de doctorat sesiunea septembrie 2020
A. DATE DE IDENTIFICARE
Nume de familie (din certificatul de naştere), cu majuscule
tatălui

Iniţiala

Nume de familie actual, din certificatul de căsătorie/înfiere/de modificare a numelui, dacă este cazul, cu
majuscule

Prenume

Cod numeric personal
M
Data naşterii (zz/ll/aaaa)

Sex (bifaţi)
F

Naţionalitate

Stare civilă (bifaţi)
Căs.
Necăs
Cetăţenie

Locul Naşterii (localitate, judeţ, ţară)
Domiciliu stabil (localitate, judeţ, ţară)
Stradă
Bloc

Carte de Identitate
Seria
Paşaport
Seria
Telefon mobil

Numărul
Scara

Etaj

Cod poştal

Ap.

Nr

Data
eliberării
An eliberare

Valabil (ani)

Telefon fix

E-mail

LOCUL DE MUNCĂ (dacă este cazul):
Denumirea instituţiei _____________________________________________________________________
Funcţia deţinută _________________________________________________________________________
Adresa instituţiei la care lucrează candidatul: Țara ___________________, Judeţul ____________________
Localitatea __________________________
F 102.07/Ed.2
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B. STUDIILE DE LICENȚĂ ABSOLVITE
Instituția de învățământ superior____________________________________________________________
Localitatea _________________________ Judeţul _____________________ Ţara___________________
Facultatea _____________________________________ Domeniul fundamental______________________
Domeniul de studiu______________________________Specializarea ______________________________
Titlul obţinut _______________________________________Forma de învăţământ (ZI/ID/FR) ______
Forma de finanţare (buget/ taxă) ___________ Durata studiilor _______
Anul începerii studiilor___________ Anul finalizării studiilor _____________
Tipul diplomei-denumirea ___________________________________Seria şi nr. diplomei ______________
( diplomă de licenţă / diplomă de inginer / echivalentă pentru absolvenţi în străinătate)

Emisă de Universitatea__________________________________________ Nr. şi data eliberării__________
Nota examen de licentă ____________ Numărul suplimentului la diplomă/foii matricole___ ___________
C. STUDIILE DE MASTER ABSOLVITE
Instituția de învățământ superior_____________________________________________________________
Ţara __________________ Judeţul _____________________ Localitatea __________________________
Facultatea _____________________________________________________________________________
Domeniul fundamental ____________________________________________________________________
Domeniul de studii ___________________________ Specializare__________________________________
Titlul obţinut _______________________________________ Forma de învăţământ (ZI/ID/FR) ______
Forma de finanţare (buget/ taxă) ___________ Durata studiilor __________ Anul începerii studiilor______
Anul absolvirii studiilor______________
Tipul diplomei-denumirea ___________________________________Seria şi nr. diplomei ______________
(diplomă de master / echivalentă pentru absolvenţi în străinătate)

Emisă de Universitatea__________________________________________ Nr. şi data eliberării__________
Numărul foii matricole care însoţeşte diploma _____________ Nota examen de disertaţie _______________
D. STUDIILE DE DOCTORAT
Domeniul de studii universitare de doctorat 1…………………………………….……………..………,
Conducător de doctorat ……………………………………………….……………….……………………,

□, cu frecvenţă redusă □,
buget cu bursă □, buget fără bursă □, cu taxă □,
cont propriu în lei □, cont propriu valutar □, cont propriu nevalutar □.

Forma de învăţământ: cu frecvenţă2
Forma de finanţare:

3

2

3

Aţi mai urmat studii universitare de doctorat finanţate de la buget în UVABc?
Da
În perioada

Nu

Aţi mai urmat studii universitare de doctorat finanţate de la buget în altă universitate din România?
Da
În perioada
Nu

F 102.07/Ed.2
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Domeniile în care se organizează studii universitare de doctorat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: Inginerie industrială, Ingineria
mediului
2
Doctoranzii de la forma de învățământ cu frecvență bursieri au obligația de a desfășura activități pe o durată zilnică de 8 ore, cu excepția sărbătorilor
legale.
3
Doctoranzii de la forma de învățământ cu frecvență redusă sunt la forma de finanțare buget fără bursă.
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Limbi străine cunoscute
Certificat de atestare competenţe lingvistice
Solicit prezentarea la examenul de competență pentru limba:
Cazare în cămin
Solicitaţi cazare în căminele UVABc? (bifaţi opţiunea)

Da

Nu

Toate rubricile din prezenta fişă trebuie completate.
Subsemnatul declar pe propria răspundere, cunoscând consecinţele juridice ale declaraţiilor
nesincere, că informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Mă oblig să anunț la secretariatului Școlii de Studii
Doctorale orice modificare în ceea ce privește datele declarate, în cel mai scurt timp.
I M P O R T A N T:
Toţi candidaţii admişi sunt obligaţi să se prezinte la secretariatul ȘSD până la data de ................. pentru
confirmarea locului ocupat și semnarea contractului de studii, după cum urmează:
- Candidații admiși la BUGET vor depune actele în original, vor semna contractul de studii și vor achita
taxa de înmatriculare, în valoare de 50 de lei.
- Candidații admiși CU TAXĂ vor semna contractul de studii și actul adițional și vor achita taxa de
înmatriculare în valoare de 50 de lei. Achitarea taxelor de studii se va face conform actului adițional.
Nerespectarea celor de mai sus determină pierderea locului ocupat. Indiferent de motiv, taxele și
dosarele de admitere nu se returnează.
Declar că datele din acest document sunt conforme cu realitatea.

Data __________________

Semnătură candidat ______________________

E.DATE CARE SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SECRETARIATUL ȘSD
Rezultate anterioare studii licenţă
Media anilor de studii de licenţă

Nota examen de licentă

Rezultate anterioare studii master
Media anilor de studii de master

Nota examen de disertaţie

Taxa de admitere s-a achitat cu:
Chitanţa nr.

Din data (zz/ll/aaaa)

Taxa de înmatriculare s-a achitat cu:
Chitanţa nr.

Din data (zz/ll/aaaa)

Alte observaţii:

Secretar Şcoala de Studii Doctorale

F 102.07/Ed.2
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Anexa nr. 07
COLEGIUL DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR
Tabel 1

Nr.
crt.

1.

Profilul/Domeniul

Mecanică

2.

Informatică

3.

Energetică

4.

Industria alimentară

5.

Protecţia mediului

6
7.

Comerţ

8.

10.

Estetica şi igiena
corpului omenesc
Sănătate şiasistenţă
pedagogică
Sportiv

1.

Mecanic

9.

Economic

2.
Electric

1/1 – Anexă Colegiu

Durata
studiilor (nr.
semestre).
Învățământ cu
frecvență

Nr.
min.
locuri
Buget
sau cu
Taxa

Taxa de
școlarizare
(lei/an școlar)

3

30

3000

3

30

3000

2

30

3000

3
3
3
3
3
3

30
30
30
30
30
30

3000
3000
3000
3000
3000
3000

3

30

3000

4

30

3000

4
4
4

30
30
30

3000
3000
3000

• Tehnician maseur

4

30

3000

• Asistent medical de laborator

6

30

3000

• Antrenor
Şcoala de maiştri
• Maistru mecanic
• Maistru cazangerie,
metalice şi sudură
• Maistru
electrician
staţiişireţele electrice
• Maistru termoenergetic

4

30

3000

3

30

3000

construcţii

3

30

3000

centrale,

3

30

3000

3

30

3000

Calificarea profesională

Şcoala postliceală
• Tehnician proiectant în construcţia
de maşini
• Tehnician tehnolog mecanic
• Tehnician operator maşini cu
comandă numerică
• Optician
• Analist programator
• Tehnician echipamente de calcul
• Tehnician electroenergetician
• Tehnician termoenergetician
• Tehnician dietetician
• Tehnician controlul produselor
agroalimentare
• Tehnician laborant pentru
protecţiacalităţii mediului
• Tehnician activităţi comerciale
• Agent fiscal
• Asistent de gestiune
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Anexa nr. 08
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea ……………………………….

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - Nr. ____
la concursul de admitere – studii universitare de …………………….
Nume şi prenume (cu iniţiala tatălui) _________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data şi locul naşterii: ______________________________________________________________
Nr. şi serie B.I./ C.I. ____________________ CNP ______________________________________
Student/ Licențiat ___________________Forma de finanţare: _____________________________
Naţionalitatea ____________________________________________________________________
OPŢIUNI:
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________

6. ____________________________
7. ____________________________
8. ____________________________
9. ____________________________
10. ____________________________

N O T Ă:
Candidaţii trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de
studii care îndeplinesc numărul minim de studenți înmatriculaţi, stabilit pentru fiecare program de
studii, conform Regulamentului de admitere.

ACTE DE STUDII:
Originale: D. Bac. ___ D. Lic. ___ FM ___ Supliment ___
Copii: D. Bac. ___ D. Lic. ___ FM ___ Supliment _____
Domiciliul stabil:
Str. _____________________________________________, nr. ____, bl._____, sc._____, ap.____
Loc. ______________________________________________, jud.__________________________
Mediu (urban/ rural) ______________________________
Telefon ________________________________________
I M P O R T A N T:
Toţi candidaţii admişi sunt obligaţi să se prezinte la secretariatul facultății până la data de .................
pentru confirmarea locului ocupat și semnarea contractului de studii, după cum urmează:
- Candidații admiși la BUGET vor depune actele în original, vor semna contractul de studii și vor achita
taxa de înmatriculare, în valoare de 50 de lei.
- Candidații admiși CU TAXĂ vor semna contractul de studii și actul adițional și vor achita taxa de
înmatriculare în valoare de 50 de lei. Achitarea taxelor de studii se va face conform actului adițional.
Nerespectarea celor de mai sus determină pierderea locului ocupat. Indiferent de motiv, taxele și
dosarele de admitere nu se returnează.
Declar că datele din acest document sunt conforme cu realitatea.

Data,
F 21.07/Ed.04

Semnătura candidatului,
Document de uz intern

