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I.DISPOZIŢII GENERALE
1. Misiune
Prezenta procedură stabilește organizarea și desfășurarea online a admiterii în ciclul de
studii universitare de licență pentru anul universitar 2020/2021 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă
redusă şi învăţământ la distanţă) pentru perioada stării de urgență, instituită pe teritoriul României,
conform Decretului nr. 195 din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 212 din
data de 16 martie 2020 și Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul
României din 14.04.2020 și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, până la eliminarea
restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort.
2. Scop
Scopul prezentei proceduri este de a descrie modalităţile de organizare și desfășurare online
a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020/2021 (învăţământ
cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă) pentru perioada stării de urgență instituită
pe teritoriul României, și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, reglementate prin acte
normative.
3. Domeniu de aplicare
Prezenta procedură se aplică examenelor de admitere în anul universitar 2020/2021, pentru
studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, învățământ fără frecvență și învățământ la
distanță din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

II. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4. Legislație primară
(1)Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
(2)Legea nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare;
(3)Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
(4)Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României din
14.04.2020.

3|Page

5. Legislație secundară
(1)Ordinul nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului
superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României;
(2)Ordinul Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.
6. Reglementări interne
(1)Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de
licență pentru anul universitar 2020/2021 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi
învăţământ la distanţă);
(2)Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr.1
din data de 12.03.2020.

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ONLINE A ADMITERII
1. Principii
Art. 1
Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai
absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul
absolvirii liceului.
a) Înscrierea candidaților

Art. 2
În contextul stării de urgență instituită pe teritoriul României, conform Decretului nr.195
din 16 martie 2020 și Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul
României din 14.04.2020 precum şi a Clarificărilor Ministerului Educației și Cercetării transmise
prin adresa nr. 8725/17.03.2020, în realizarea activităţii didactice (inclusiv evaluarea probelor
susținute în cadrul concursului de admitere), preînscrierea/înscrierea candidaților la concursul de
admitere se face exclusiv online, utilizând, în acest scop, platforma pusă la dispoziție de către
Universitate (http://inscriere.uaic.ro/).
Art. 3
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Candidații trebuie să acceseze platforma pentru preînscriere/înscriere online, să completeze
fișa electronică de înscriere și să transmită scanat, în termenul stabilit pentru depunerea dosarului,
documentele prevăzute în art. 27 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020/2021 (învăţământ cu frecvenţă,
încățământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă).
b) Susținerea probelor
Art. 4
Probele aferente concursului de admitere se vor desfășura folosind metode alternative de
evaluare cu înregistare, arhivare electronică, menționând numele candidatului și data evaluării.
Având în vedere starea de urgență și și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta,
reglementate prin acte normative, calendarul concursului de admitere poate suferi modificări,
anunțate din timp celor interesați (postare pe paginele web ale facultăților și Universității).
Art. 5
În vederea respectării prevederilor Regulamentului UE 216/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date, candidații trebuie să își exprime în prealabil acordul și să îl transmită
scanat prin e-mail,cu privire la înregistrarea audio/video a concursului de admitere susținut online.
Art. 6
Probele orale de admitere susţinute prin intermediul platformelor video accesibile atât
cadrelor didactice, cât și candidaților, se vor desfășura cu îndeplinirea următoarelor condiții:
- respectarea condiţiei co-prezenţei în examen a cel puțin 3 candidaţi;
- prezența online concomitentă a tuturor membrilor comisiei de examen;
- asigurarea unui timp de gândire de aproximativ 10 minute, timp în care candidatul are
obligația de a nu opri voluntar conexiunea și de a nu pleca din fața camerei web, în caz contrar
acesta pierzând dreptul de a fi examinat în sesiunea respectivă; eventualele căderi de tensiune,
involuntare, nu vor afecta studentul examinat în sensul celor precizate anterior;
- răspunsul la subiecte să se încadreze într-un interval de timp stabilit de facultate, care să nu
fie mai mic de 10 minute;
- înregistrarea și arhivarea întregii sesiuni;
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Art. 7
În cazul concursurilor de admitere care prevăd mai multe probe, între susținerea acestora va
fi alocat un interval de 24-48 de ore, la decizia Consiliului facultăţii.
Art. 8
După finalizarea examenului, membrii comisiei comunică secretarului comisiei notele,
acesta centralizează rezultatele și calculează mediile finale, după care le transmite, în format
electronic, pentru informarea candidaților.
Art. 9
Listele candidaţilor admişi pe programe de studii şi listele candidaţilor respinşi vor fi afişate
pe pagina web proprie a facultăţii, specificându-se data şi ora afişării, numai după ce vor fi
contrasemnate de Rector. Un exemplar va fi depus la Rectorat, la Biroul Programe Didactice.

DISPOZIȚII FINALE
Art. 10
Orice modificare a prezentei proceduri se aprobă de către Senatul Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi și intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost aprobată.

Art. 11
Prezenta procedură se completează cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020/2021 (învăţământ
cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă).

Art. 12
Pe durata stării de urgență și a eventualelor restricții care decurg din aceasta orice alte
prevederi sau dispoziții contrare prezentei proceduri își încetează aplicabilitatea.
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Art. 13
Prezenta procedură a fost aprobată în Şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi în data de 30.04.2020 și se aplică pe perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe
care decurg din aceasta, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile
de resort.
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