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Capitolul I - Dispoziţii generale 

 

 

Art. 1 

(1) Prezentul regulament are ca scop organizarea şi funcţionarea Colegiului Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 

(2) Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului 

Univesităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău din data de 07.07.2014 la propunerea Consiliului de 

Administraţie din data de 07.07.2014. 

(3) Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se organizează şi funcţionează în 

conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările și modificările 

ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, ale Ordinului 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4542 din 9 septembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea 

învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate, în anul şcolar 2014-2015 şi ale reglementărilor interne ale 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 

Art. 2 

Misiunea Colegiului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este de a desfăşura un proces 

educativ orientat spre formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor profesionale şi 

transversale ale cursanţilor în funcţie de complexitatea şi specificul calificărilor 

profesionale/ocupaţiilor oferite pentru piaţa muncii. 
 

 

 

Capitolul 2 - Organizare şi funcţionare 

 

 
 

Art. 3  

Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău funcţionează ca o structură distinctă, fără 

personalitate juridică, în cadrul UVAB, abilitată să ofere cursuri de învăţământ de nivel terţiar 

nonuniversitar în domenii acreditate/autorizate în condiţiile legii.  
 

Art. 4 

(1) Sediul, resursa umană şi resursele materiale se aprobă conform prevederilor legale în vigoare de 

către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, la propunerea Consiliului de Administraţie. 

(2) Conducerea Colegiului este asigurată de către un director, care are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca 

şi directorul de departament, numit de către Rectorul Univesităţii. 

 

Art. 5 

(1) Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învâţământ terţiar nonuniversitar 

(şcoala postliceală şi scoală de maiştri) la forma cu frecvenţă, pentru calificări profesionale/ocupaţii 

corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilot (CNC) aprobat 

prin Hotărârea Gugernului nr. 918/2013.  
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(2) Calificările profesionale/ocupaţiile corespunzătoare nivelului de calificare cuprinse în oferta 

educaţională (Anexa 1) sunt conforme celor menţionate în Registrul Naţional al Calificărilor. 

(3) Durata studiilor este cuprinsă între 1 şi 3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul 

de credite dobândite şi se derulează pe baza Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) aprobate de 

către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

(4) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor 

de examene sunt stabilite prin Ordine ale ministrului educaţiei naţionale. 

 

Art.6  

Admiterea la Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se face în conformitate cu criteriile 

generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării 

Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011, cu respectarea Metodologie 

cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi a 

Metodologii de admitere a Colegiului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

 

Art. 7 

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

învâţământ terţiar nonuniversitar finanţat integral de către solicitanţi. 

(2) Începând cu anul şcolar 2015-2016, cifra de şcolarizare şi mecanismul de finanţare pentru nivelul 

de învăţământ terţiar nonuniversitar organizat de colegiile din cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

(3) Taxele anuale de studii aprobate de către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, la 

propunerea Consiliului de administraţie sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului regulament. 

(4) Cuantumul altor taxe aplicabile este cel stabilit de Senat şi afişate pe site-ul Universităţii. 

 

Art. 8 

(1) Evaluarea cursanţilor pe parcursul studiilor trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă, 

condiţiile de aplicabilitate şi cu tipul probelor de evaluare precizate în Standardul de Pregătire 

Profesională corespunzător calificării.  

(2) Finalizarea studiilor, respectiv evaluarea şi certificarea rezultatelor învăţării în cadrul Colegiului 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea metodologie de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal. 

(3) Creditele obţinute în cadrul Colegiului pot fi recunoscute pentru cursanţii cu diplomă de 

bacalaureat de către Universitate, în baza deciziilor Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău și a standardelor ocupaţionale ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul de 

licenţă conform Art.44 alin.10  din Legea Educaţiei Naţionale. 
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Capitolul 3 Dispoziţii finale 

 

 

Art. 9 

Cursanţii Colegiului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău au aceleaşi drepturi în spaţiul 

universitar ca şi studenţii înmatriculaţi în universitate pentru utilizarea facilităţilor universităţii: cazare, 

biblioteci, spaţii de recreere, consiliere, participarea la evenimente etc. 
 

 

Art. 10 

Prevederile prezentului regulament se aplică cursanţilor care intră în şcolarizare în învăţământul 

terţiarl nonuniversitar cu durata de 1-3 ani, începând cu anul şcolar 2014 - 2015. 
 

Art. 11 

Colegiul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi începe activitatea începând cu data de 1 

octombrie 2014.  
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Anexa 1 

Oferta educaţională pentru şcoala postliceală şi de maiştri 

 

 Şcoala postliceală 
 

Profilul/ 

Domeniul 

Specializarea/Calificarea profesională Număr 

locuri 

Durata 

studiilor 

Taxa de 

studii/se-

mestru (lei) 

Mecanică 

 Tehnician proiectant în construcţia de maşini 30 3 800 

 Tehnician tehnolog mecanic 30 3 800 

 Tehnician operator maşini cu comandă numerică 30 2 800 

 Optician 30 3 800 

Informatică 

 Analist programator 30 3 800 

 Tehnician echipamente periferice şi birotică 30 3 800 

 Tehnician echipamente de calcul 30 3 800 

Energetică 
 Tehnician electroenergetician 30 3 800 

 Tehnician termoenergetician 30 3 800 

Agricultură  Tehnician protecţia plantelor 30 4 800 

Industrie 

alimentară 

 Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui 30 3 800 

 Tehnician morărit şi panificaţie 30 3 800 

 Tehnician dietetician 30 3 800 

 Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare 30 3 800 

Protecţia 

mediului 

 Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului 30 4 800 

 Tehnician chimist 30 4 800 

Servicii 

 Tehnician protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea 

incendiilor 

30 3 800 

 Tehnician în activităţi de secretariat 30 4 800 

Turism şi 

alimentaţie 

 Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie 30 4 800 

 Asistent manager unităţi hoteliere 30 3 800 

 Tehnician nutriţionist 30 4 800 

 Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi 

expoziţii 

30 3 800 

Comerţ 
 Agent comercial 30 4 800 

 Tehnician activităţi comerciale 30 4 800 

Economic 

 Asistent de gestiune 30 4 800 

 Agent fiscal 30 4 800 

 Funcţionar bancar 30 4 800 

Sănătate şi 

asistenţă 

pedagogică 

 Ergoterapeut 30 4 800 

 Asistent medical generalist 30 6 800 

 Asistent medical de laborator 30 6 800 

 Asistent medical de farmacie 30 6 800 

 Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare 30 6 800 

Estetica şi igiena 

corpului 

omenesc 

 Tehnician maseur 30 4 800 

Sportiv  Antrenor 30 4 800 
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 Şcoala de maiştri 

 

Profilul/ 

Domeniul 

Specializarea/Calificarea profesională Număr 

locuri 

Durata 

studiilor 

Taxa de 

studii/se-

mestru (lei) 

Mecanic 
 Maistru mecanic 30 3 800 

 Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură 30 3 800 

Energetic 
 Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice 30 3 800 

 Maistru termoenergetic 30 3 800 
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