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Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare 

de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare  

pentru anul universitar 2019-2020 

 

 

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. 

 

CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău aplică prezentul regulament la toate 

programele de studii oferite, în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională şi 

cerinţele pieţei forţei de muncă şi îl face cunoscut tuturor părţilor interesate, cu cel puţin 6 

luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul instituţiei şi prin 

publicare pe site-ul universităţii și paginile web ale facultăţilor. 
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Art.2 (1) În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, UBc 

organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în 

vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv sportive ale candidaţilor; 

 (2) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin secretariatele facultăţilor, 

oferă candidaţilor informaţii în legătură cu concursul de admitere. Diseminarea informaţiilor 

şi a recomandărilor, în legătură cu concursul de admitere, se face prin intermediul 

Internetului şi a mijloacelor locale de informare: afişare la avizierele facultăţilor, în locuri 

vizibile, broşuri de admitere, ghidul studentului, pliante, flyere, anunţuri, precum şi prin 

lămuriri suplimentare verbale, după caz, privind: 

a) regulamentul de admitere aprobat; 

b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condiţiile şi procedura 

de recunoaştere a diplomelor obţinute în străinătate, modul în care se completează 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. 

 

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.  
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(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 2019  - sesiunea I; în perioada lunii septembrie 2019 - 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.  

 

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. 
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(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 regulamentele 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, 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 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.  
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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.  

 

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. 
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(3) Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza 

de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de 

înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta 

la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. 

 

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, sprijininând 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 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 şi se avizează de Ministerul Tineretului şi Sportului; 

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 
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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 2019. 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 2018-2019, 

prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licenţă/master sau adeverinţa eliberată de către 

instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de 

studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.  

(2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru candidaţii, care au promovat examenele de 

bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent, în baza acordului scris al 

acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat 

al învăţământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor 

obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată 

de către instituţia de învăţământ. Dacă se alege această variantă, Universitatea trebuie să 

notifice Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  

(3) În urma notificării, Universitatea încheie cu Ministerului Educaţiei Naţionale un 

protocol care cuprinde procedura tehnică de interconectare cu SIIIR. 

 

Art.26 (1) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de 

stat au obligaţia să depună, în original, până la data stabilită în 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 2018-2019.  

 (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. 
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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. Absolvenţii de liceu 

din promoţia 2019, 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 neuropsihice”. Pentru candidaţii, care solicită înscrierea la concursul de 

admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, domeniile de 

licenţă Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, adeverinţa medicală tip trebuie să 

menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, 

infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul 

examinării”; 

e) 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie 

fotografică normală; 

f) adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (în 

original sau copie legalizată). În  cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a 

urma un al doilea domeniu, adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este 

statutul financiar al studentului la acea facultate. 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; 



10 

 

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. 

(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 regulamentele 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 2019, nu împlinesc vârsta de 26 de ani. 
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(4) Categoriile de candidaţi care beneficiază de reducere de taxă, conform Hotărârii 

Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru studiile universitare de licenţă 

sunt: 

a) orfanii de ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un 

singur     părinte - 50%;  

b) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%; 

c) candidaţii care la data înscrierii sunt salariaţi în învăţământ – 100%; 

d) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%. 

e) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%.  

(5) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a - d, se acordă 

candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2019 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. 

(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 
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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 2019-20120, în 
anul de studii corespunzător examenelor recunoscute şi a numărului de diferenţe stabilit, 

numai în regim cu taxă, în condiţiile Regulamentului privind activitatea didactică şi 
activitatea profesională a studenţilor din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul 

de studii universitare de licenţă. 

 

Art.39 (1) După încheierea perioadei de înscriere, comisia de admitere la nivel de facultate 

întocmeşte listele nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, afişându-le la loc 

vizibil, cu cel puţin 24 ore înaintea începerii primei probe. Aceste liste conţin date referitoare 

la: 

a) facultatea, domeniul, forma de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, în ordinea 

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.  
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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. 

 

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. 
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(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; 

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: 
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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. 

 

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 2018-2019, 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. 



16 

 

 (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 

2019-2020, 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 2019-2020, 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 2018 şi 2019 este valabilă şi Adeverinţa tip, în original, din care să rezulte 

media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de 

studii; 

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; 

c) cartea de identitate/paşaportul; 

d) certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

e) adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de 

medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice”. 

Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de 

Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală tip trebuie să 

menţioneze obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-

contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării” 

f) 4 (patru) fotografii color recente, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografiile 

trebuie să fie pe hârtie fotografică normală; 

g) chitanţa pentru taxa de admitere, achitată la casieria Universităţii; 

h)    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.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. 
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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 2019 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 ambii părinţi şi candidaţii de la casele de copii – 100%, iar orfanii de un 

părinte - 50% ; 

b) candidaţii care au cel puţin unul dintre părinţi salariat în învăţământ – 100%; 

c) candidaţii ai căror părinţi au fost eroi-martiri ai Revoluţiei – 100%; 

d) candidaţii eroi ai Revoluţiei – 100%; 

 (4) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a - c, se acordă 

candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2019 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. 

 

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.  
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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. 
 
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). 
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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 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 
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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 2018, 2019) 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 

2019-2020, 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. 

(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 2019-2020, 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. 
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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). 

 (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. 
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 (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. 

 (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. 

 

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 regulamentul 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 2019 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%; 
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 (4) Reducerea taxei, pentru situaţiile prezentate la punctele a-c, se acordă 

candidaţilor care până la data de 1 octombrie 2019 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. 

 (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 2019-2020, 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). 
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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 Regulamentele de admitere ale facultăților fac parte din prezentul regulament, ca 

anexe. 

 

Art.90 Regulamentul a fost aprobat inițial în anul 1996, iar ediția 15, revizia 0 a prezentului 

regulament a fost aprobată de Senatul universitar.  
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Două titluri de „Doctor Honoris Causa” decernate la  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău  

 

 

 

Miercuri, 5 decembrie 2018, în Aula Universității, au avut loc ceremoniile pentru 

decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

domnilor Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA şi Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio 

LOPEZ RAMIREZ de la Universitatea din Cadiz, Spania.  

Preşedintele Senatului, Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF a prezentat 

laudatio, evidenţiind cele mai remarcabile realizări ale profesorilor spanioli cu privire la 

activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi contribuţia adusă la dezvoltarea Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, mulţumindu-le totodată pentru buna colaborare.  

  Domnul Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA este un om de ştiinţă cu 

recunoaştere internaţională, un foarte bun specialist în domeniul Ingineriei Acustice, în mod 

special pentru capacitatea acestuia de a identifica și testa soluții împotriva zgomotului în zone 

urbane. Activitatea Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA se evidențiază și prin 

numeroasele participări la diferite proiecte/programe de cercetare internaționale, ale căror 

soluții au devenit ulterior reale instrumente de lucru pentru administrațiile locale implicate. 

Activitatea didactică a domnului Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ 

s-a centrat pe domeniile: științele mediului, științele marine, enologie, chimie, tehnologii 

industriale, inginerie chimică, biotehnologie, transportul naval și maritim. Activitatea de 

cercetare se remarcă şi prin numeroasele colaborări internaţionale, iar lucrările sale ştiinţifice 

sunt apreciate de mai multe instituţii prestigioase. 

Cei doi profesori universitari au contribuit la dezvoltarea Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău prin programele de mobilitate a studenţilor pentru toate ciclurile de 

studiu: licenţă, master şi doctorat; organizarea de conferinţe ştiinţifice la cele două universităţi 

partenere; dezvoltarea unor programe noi de studii în contextul alinierii României la 

standardele educaţionale europene; cotutela în coordonarea doctoratelor în domeniul Ingineria 

mediului; dezvoltarea revistei Journal of Engineering Studies and Research. 
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Prezentarea proiectului ERASMUS+ GAMEIT:  

Gamestorming for Innovative Teaching 

 

Joi, 6 decembrie, începând cu ora 10:45 a avut loc în Aula „Vasile Alecsandri” o 

prezentare a proiectului de tip Erasmus +, GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching 

(2017-2020), în care Universitatea "V. Alecsandri" din Bacau reprezentată prin 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, este parteneră alaturi de alte doua 

institutii internaționale de învățămant superior:  Western Norway University of Applied 

Sciences (HVL), Norvegia și University of Ljubljana (UL), Slovenia.  Coordonator al acestui 

proiect este  de Philological School of Higher Education in Wrocław, Polonia. 

Ca obiective specifice se evidențiază: îmbogățirea resurselor de soluții didactice din 

cele 4 instituții de învățământ superior prin implementarea unui joc comun de tip board game 

și a 4 jocuri de rol care dezvoltă, în principal competenţe necesare secolului 21, gândirea 

creativă, abilitățile de comunicare și de lucru în grup și formarea conștiinței interculturale; 

creșterea potențialului celor 4 instituții de învățământ superior de a implementa metode de 

predare inovatoare prin dezvoltarea unei metodologii de creare și aplicare a jocurilor de rol; 

creșterea competenței didactice a cadrelor didactice in implementarea de metode de predare 

inovatoare. 

  Noutatea vizată de acest proiect se referă tocmai la detaşarea de varianta digitală a 

numeroaselor jocuri al căror număr a explodat şi înlocuirea acesteia cu categoriile de jocuri 

menţionate. Ca activități, rezultate și produse proiectul și-a propus: proiectarea, testarea și 

implementarea unui joc de societate cu piese hexagonale; dezvoltarea metodologiei de 

elaborare a jocurilor de rol; Proiectarea, testarea și implementarea a 4 jocuri de rol (fiecare 

partener elaborează 1 joc de rol cu o puternica componenta naţională şi culturală); elaborarea 

unei cărți in format electronic intitulată GameIT: Gamestorming for innovative teaching; 

elaborarea unui ghid video cu observaţii metodologice asupra jocurilor dezvoltate in cadrul 

proiectului; organizarea unui program intensiv de studiu pentru cadre didactice și studenți din 

cele 4 universităţi partenere in septembrie 2019, in Wroclaw, Polonia; diseminarea 

rezultatelor și a bunelor practici dezvoltate ca parte a proiectului; o conferință pentru 

diseminarea rezultatelor intelectuale dezvoltate (Polonia). 
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Conferinţa finală a proiectului CECIM 

 

Luni, 10 decembrie 2018, ora 11:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, a avut loc Conferinţa finală a Proiectului CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare 

eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM). Proiectul 

este finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, 

în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei 

educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în 

carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

perioada de implementare fiind  mai –decembrie 2018. 

           Proiectul a urmărit să creeze cadrul de colaborare între universitate - mediul economic 

şi social, care să sprijine părţile interesate: angajatori – cadre didactice/consilieri-studenţi, în 

vederea dezvoltării a două componente esenţiale: adaptabilitatea şi responsabilitatea viitorilor 

absolvenţi, pentru a asigura o absorbţie şi adaptare rapidă a acestora pe piaţa muncii, conform 

nevoilor specifice locului de muncă. Au fost prezentate activităţile realizate şi rezultatele 

obţinute în urma implementării proiectului, feed-back-ul angajatorilor şi beneficiile pentru 

grupul-ţintă, precum şi activităţile care vor continua după încheierea proiectului.  

 „A fost o perioadă plină de activități și mulțumim angajatorilor care au răspuns tuturor 

invitațiilor noastre. Am reușit să realizăm zece workshop-uri, o masă rotundă și un Debate 

«Pro și contra Antreprenor 360°», în care studenții s-au «duelat» pe teme antreprenoriale, iar 

juriul a fost format numai din angajatori, am realizat simulări de interviuri pentru 50 de 

studenți din universitate, iar alți 50 de studenți au participat la vizite de lucru la angajatori. 

Considerăm că prin sesiunile de consiliere, platforma online realizată în vederea programării 

pentru consiliere, cât și facilitarea comunicării directe între angajatori și studenți, proiectul și-

a atins toate obiectivele pe care și le-a propus. Pe anul viitor, în ceea ce privește 

sustenabilitatea acestui proiect, ne propunem să avem în continuare întâlniri constante cu 

angajatorii, vizite de lucru și stagii de practică, în corelație cu oferta educaţională a 

universității noastre”, a declarat Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, director de proiect. 
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CENTENAR RADU BELIGAN 

 

Se împlinesc la 14 decembrie o sută de ani de la naşterea, în satul Filipeşti, comuna 

Galbeni (azi, comuna Filipeşti), judeţul Bacău, a ilustrului actor de teatru şi film, memorialist, 

eseist şi poet. Radu Beligan, Doctor honoris causa al Universităţii „Vasile Alecsandri”din 

Bacău a provocat prin uriaşa personalitate artistică o serie de impresii desprinse din prefaţa sa 

la o carte mai puţin cunoscută: „Între acte” (Bucureşti, Editura „Alfa”, 2013): 

„O prejudecată îi îndeamnă încă pe mulţi să socotească viaţa unui actor o permanentă 

întâlnire cu neprevăzutul, o precipitare de trăiri acute”,  când de fapt ea este „un capital de 

trudă nevăzută, de semne de întrebare, de agresiuni, de monotonie tăcută, de planuri şi de 

eşecuri, de oscilaţii între o speranţă şi o dezamăgire, de stagnări şi de inerţii”; „Ceea ce e cu 

adevărat intim sau, în orice caz, expresiv se află în munca mea de interpret şi – rog să fiu 

scuzat pentru termen – de «animator» al mişcării teatrale”; „Cred că adevărurile şi obsesiile 

ciclice sunt şi infirmităţile, şi eschivele, şi tăriile acestei maşinării expresive care-i viaţa unui 

om de teatru, şi dicţionarul unei epoci artistice turuind câteodată în vid, dar şi desprinzându-se 

din cercul în care s-a plasat, pentru a lua altitudine. Cu speranţa că zborul nu va fi deturnat”. 

O constantă a vieţii sale intelectuale a fost, după cum se deduce, munca (includem aici 

şi nenumăratele ceasuri de lectură). De duminică, 9 decembrie 2018, în interiorul Casei de 

Cultură „Radu Beligan” din comuna Filipeşti poate fi vizitat Punctul Muzeal dedicat 

memoriei artistului şi realizat prin grija familiei. În prima vitrină din stânga se poate vedea 

placheta înmânată de rectorul Universităţii din Bacău (azi, „Vasile Alecsandri”) la 27 

octombrie 2006, cu un text în limba latină, iar între multele cărţi din spatele biroului, titluri şi 

nume de primă mărime din cultura română şi universală. 
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Balul Bobocilor 

 

Asociația Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a 

organizat cel mai așteptat eveniment studențesc: BALUL BOBOCILOR 2018, ediția a 

XXVII-a. Evenimentul s-a desfășurat sub tema anilor '20. Spectacolul a avut loc pe data de 5 

decembrie 2018, ora 19:30, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, unde au participat 9 perechi 

formate din rândul bobocilor, reprezentând cele 5 facultăți ale Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. Participanţii au susţinut o serie de probe, care au evidențiat calitățile 

morale și fizice, acaparând atenţia, atât a juriului, cât şi a spectatorilor. Între probele 

concurenţilor, invitații s-au delectat cu diverse momente artistice pregătite de cei mai talentaţi 

studenți băcăuani. Titlurile de Miss şi Mister Boboc au fost câștigate de Roxana Panța – de la 

Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii și George-Leonard Ficuță – de la 

Facultatea de Litere. Pe locul II au ieșit Ștefana-Andreea Dospin (Facultatea de Ştiinţe ale 

Sportului, Mişcării şi Sănătăţii) și Mihai-Iulian Aradei (Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, 

Mişcării şi Sănătăţii), iar pe locul III Christina Stylianou (Facultatea de Litere) și Alin 

Ciobanu (Facultatea de Științe). Miss și Mister X Force au fost desemnați Andreea-Vasilica 

Busuioc (Facultatea de Ştiinţe Economice) și Cosmin-Răzvan Popovici (Facultatea de 

Ştiinţe). Invitatul special al serii a fost artista NICOLE CHERRY, care a avut o prestație de 

neuitat. 
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Două proiecte de informatică participante la Bringiton! 2018 

 

        În perioada 13-14 decembrie 2018, doi studenţi de la programul de studii Informatică, 

coordonat de Departamentul de Matematică - Informatică al Facultăţii de Ştiinţe, au participat 

la competiţia de proiecte ocazionată de desfăşurarea Workshop-ului de promovare și 

valorificare a interacțiunii între cercetarea informatică universitară și mediul de afaceri 

BringITon! 2018, organizat în Sala Paşilor Pierduţi din Palatul Universitar de la Copou, în 

perioada 13-14 decembrie. 

      Cele două lucrări sunt următoarele: 

1. Termostat controlat de la distanţă – student Bîtcă-Mitrofan Adrian-Iulian, student în 

anul al III-lea la Informatică FR (coordonator lector univ. dr. Furdu Iulian-Marius) 

2. Smart Case - student Olaru Ştefan, student în anul I la Informatică FR (coordonatori 

prof. univ. dr. Nechita Elena şi conf. univ. dr. Crişan Cerasela). 

       La activitate a participat şi un grup de 18 studenţi din anul I, de la programele de studii 

Matematică şi Informatică, coordonat de prof. univ. dr. Nechita Elena, lector univ. dr. 

Ardeleanu Roxana-Elena şi psiholog Anton Daniela de la Departamentul de Consiliere 

Profesională. 
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„Împreună în bucuria dăruirii”, ediția a XII-a 

 

În perioada 26.11 - 21.12.2018, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul 

Universității „Vasile Alecsandri”, din Bacău, în colaborare cu partenerul, devenit tradițional, 

Grădinița cu program prelungit „Lizuca”, Bacău și prin implicarea generoasă a studenților, 

absolvenților, cadrelor didactice, a desfășurat proiectul social – umanitar „Împreună în 

bucuria dăruirii”, ediția a XII-a, subintitulat  „Fii și tu Moș Crăciun”! 

Proiectul a avut drept scop întrajutorarea copiilor nevoiași, sensibilizarea studenților 

față de problematica socio-umană a comunității băcăuane, stimularea sentimentelor de 

responsabilitate și implicare civică, a dăruirii necondiționate față de copiii 

defavorizați. Pachetele lui Moș Crăciun au ajuns pe rând la beneficiari, conform scrisorilor 

pregătite de copii și preluate de studenții voluntari ai departamentului, de la toate programele 

de studii.  

În data de 14.12.20018, la Școala Gimnazială Ungureni, structură „Școala Primară 

Bărtășești”, Ungureni, județul Bacău, un număr de 60 copii cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani 

(20 preșcolari, 9 copii clasa pregătitoare, 31 copii clasele I-IV) au beneficiat de pachete cu 

haine, jucării, rechizite, obiecte igienico-sanitare, dulciuri, întâlnire intermediată de psiholog 

Gabriel Mareș alături de 12 studenți voluntari; Pe 20.12.2018, Centrul pentru copii 

defavorizați „Casa Meuli”, Faraoani, județul Bacău, a primit prin intermediul reprezentanții 

Departamentului de Consiliere Profesională, un număr de 17 pachete pentru copiii din grupul 

țintă. De asemenea, au mai fost oferite o serie de pachete în rândul comunității pentru câteva 

familii cu o situație socio-economică precară. 

Deosebite gânduri de mulțumire, sunt adresate părinților copiilor din cadrul Grădiniței 

cu program prelungit „Lizuca”, Bacău (coordonați de profesor pentru învățământ preșcolar 

Lenuța Păduraru și colegele sale Adam Oana, Arhip Anișoara, Bălan Simona, Farcaș 

Veronica, Lupușoru Petronela, Năsturaș Noemi, Moraru Petronela) care s-au implicat deplin, 

asigurând reușita acestui proiect. La finalul proiectului 77 de copii au trăit bucuria și spiritul 

de sărbătoare. Bucuria dăruirii ÎMPREUNĂ a devenit bucuria Crăciunului, resimțite de toți 

cei care au fost parte în proiect. 
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Campania „Daruri pentru suflet” organizată de studenţii Facultăţii de Litere  

 

În perioada noiembrie – decembrie 2018, studenţii de la programul de studii 

Comunicare şi relaţii publice, coordonaţi de Conf. univ. dr. Bînduşa-Mariana Amălăncei şi 

Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, de la Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău au organizat campania intitulată „Daruri pentru suflet”. Campania a 

avut ca obiectiv sensibilizarea comunităţii cu privire la necesităţile vârstnicilor, precum şi 

nevoia acestora de a socializa şi a se integra în activităţile oferite de către Fundaţia de Sprijin 

Comunitar – Centrul de zi pentru persoane vârstnice doctor „Ştefan Ciobanu” din Bacău 

(Centrul „Speranța”). 

Studenţii au colectat fonduri și au obținut sponsorizări de la Alternative advertising 

constând în 50 de pachete cu dulciuri, fructe și obiecte personalizate, care au fost donate 

bătrânilor din cadrul Centrului „Speranța”, pe 7 decembrie 2018, când a avut loc şi un 

spectacol de colinde. Vizibil emoţionaţi, atât studenţii, cât şi bătrânii au împărtăşit bucuria 

acestui moment festiv şi au apreciat deschiderea de care au dat dovadă reprezentanţii 

Centrului, doamnele Raluca Bîtleanu – coordonator proiect. 

Cu această ocazie s-au conturat şi noi perspective de colaborare între cele două 

instituţii, cu privire la  posibilitatea efectuării de stagii de practică, voluntariat şi implicarea în 

proiecte a studenţilor. 

 

 

 


