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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a 
reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale:  
  

Nr. 

crt  

Elemente privind 

responsabilii/ 

operațiunea  

Numele și prenumele  Funcția  Data  Semnăturile  

  1  2  3  4  5  

1.1  
Elaborat  Chioncel Cristian Paul Prodecan 01.2022    

1.2  
Verificat  

Prof. univ. dr. ing.  

Gilbert-Rainer Gillich  
Decan  01.2022    

1.3  Aprobat  Consiliul facultății    01.2022   

  

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale  
  

Nr.crt.  

Ediția sau, după 

caz, revizia în 
cadrul ediției  

Componenta 

revizuită  
Modalitatea reviziei  

Data de la care se aplică 

prevederile ediției sau 
reviziei ediției  

  1  2  3  4  

2.1  Ediția 1 x x 20.01.2022 

2.2  Revizia 1   20.01.2023 

  

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din 
cadrul ediției procedurii operaționale  
  

  
Scopul 

difuzării  

Exemplar 

nr.  
Compartiment  Funcția  

Numele și 

prenumele  

Data 

primirii  
Semnătura  

  1  2  3  4  5  6  7  

3.1  
Aplicare/ 

informare 
2  

Personal 

administrativ  
Secretar șef  

Magdalena 

Adelmann 
01.2022   

3.2 Evidență 3 
 

 
 

  

3.3  Arhivare  4 

Personal 

administrativ  
Responsabil 

CEAC FI  

S.l.dr.ing. 

Costel Relu 

Ciubotariu 

01.2022   

  

4. Scopul procedurii operaționale  
4.1. Stabilirea unui ansamblu unitar și coerent privind echivalarea disciplinelor promovate la UBB 
/ FI sau la alte universități acreditate din România.  

4.2. Asigurarea transparentă, obiectivă şi aplicarea unui tratamentul egal pentru toţi studenţii, 
care solicită recunoaşterea/echivalarea academică a unor perioade de studiu/practică sau 
discipline realizate la alte instituţii de învăţământ superior din ţară, în condiţiile respectării  
prevederilor legale în domeniu. 
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale  
5.1. Mobilitatea studenţilor proprii către alte universităţi din ţară. 

5.2. Reluarea studiilor studenţiilor Facultății de Inginerie, nevoiţi să întrerupă temporar studiile 

5.3. Stabilirea corectă a programului de studii/specializării şi anului în care se face înmatricularea 

în cadrul Facultății de Inginerie a studenţilor veniţi prin transfer sau concurs de admitere de la 

alte instituţii de învăţământ superior. 

5.4. Evaluarea corectă a nivelului de pregătire al studenţilor proprii şi compatibilitatea planurilor 
de învăţământ proprii cu planurile unor programe de studii similare.  

 

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate  

6.1. Legislație primară:  

a) Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare 

c) HG nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă 
d) HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat 
e) Ordinul MECT nr. 4868/2006 privind Suplimentul la Diplomă; 
 
6.2. Legislatia secundară 

a) Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din 
Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) 

b) Carta Universitätii „Babeș Bolyai" din Cluj Napoca. 

 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională  

7.1. Definiții ale termenilor  
  

Nr.crt.  Termenul  
Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește 

termenul  

1  Procedură operațională  Prezentarea formalizată, în scris, pașii ce trebuie urmați, 

metodele de lucru stabilite și a regulile de aplicat în vederea 

realizării activității  

2  Ediție a unei proceduri 

operaționale  

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaționale, aprobată și difuzată  

3  Revizia în cadrul unei 

ediții  

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente 

ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost 

aprobate și difuzate  

4 Recunoaștere Acceptarea ca autentică unei perioade de studii sau practică 

realizată la o altă universitate acreditată în ţară care oferă 

un loc de practică relevant, în baza unui extras de foaie 

matricolă, a unei situaţii şcolare sau a unei adeverinţe 

eliberată de organizaţia gazdă 

5 Echivalare Evaluarea disciplinelor parcurse şi promovate numai 

pentru discipline cuprinse în planul de învăţământ al 

programului de studii la care se face 

înmatricularea/reînmatricularea/transferul 
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7.2. Abrevieri ale termenilor  

  

Nr.crt.   Abrevierea  Termenul abreviat  

1  P.O.   Procedură operațională  

2.  UBB   Universitatea Babeș-Bolyai  

3. CRID  Centrul de Resurse de Informare şi 
Documentare 

4. FI  Facultatea de Inginerie 

  

8. Structura CRID și atribuții membri 
8.1. Centrul de Resurse de Informare şi Documentare din FI are în componenţa sa: un preşedinte, 
2-4 membri, un secretar – secretarul șef al FI, conducerea fiind asigurată de către președinte. 
Acesta poate fi decanul FI sau prodecanul cu învățământul. 

 

8.2 Membrii CRID sunt cadre didactice - responsabili de specializare la nivel de departament, 
direct implicate în organizarea procesului de învățământ din facultate. 

 

8.3 Programul de lucru al secretariatului Centrului de Resurse de Informare şi Documentare din 
FI este identic cu programul alocat interacțiunii cu studenții la nivelul secretariatului facultății.  

 

8.4 Atribuţiile membrilor CRID sunt: 

(1) Analizează dosarele studenţilor/candidaţilor, care au realizat perioade de studiu, stagii 
de practică sau au promovat discipline la alte universităţi din ţară sau la UBB (înainte de 
întreruperea studiilor). După caz, stabilesc documentele suplimentare, care se solicită 
studenţilor/candidaţilor; 

(2) Centrul de Resurse de Informare şi Documentare din FI hotărăşte cu majoritatea simplă a 
membrilor prezenţi. 

(3) Rezultatul evaluării se consemnează în Fişa de echivalare, (Anexa 1), care se semnează 
de către toţi membri prezenţi.  

 

8.5 Secretarul CRID are atribuţii de execuţie în procesul de organizare a activităţilor care, în 
principal, se referă la: 

(1) gestionează condica cu solicitările studenţilor privind recunoaşterea perioadelor de studii 
sau echivalarea disciplinelor; 

(2) verifică existenţa adresei de e-mail a solicitanţilor; 
(3) introduce notele echivalate/recunoscute în baza fișelor de echivalare întocmite și 

semnate de către membri comisie CRID, în platforma EVIDSCOL. 
(4) fișele de echivalare se păstrează permanent și sunt atașate la cataloagele disciplinelor 

echivalate/recunoscute. 
(5) comunică solicitantului rezultatul evaluării efectuate de CRID sau de către comisiile de 

specialitate; 
(6) poartă corespondenţa prin poştă şi prin poşta electronică cu solicitanţii şi le înmânează, 

sub semnătură de primire, o copie a Fişei de recunoaştere sau echivalare, după caz; 
(7) asigură redactarea, multiplicarea şi difuzarea tuturor materialelor informative; 
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(8) acordă sprijin tehnic în comunicarea şi realizarea corespondenţei cu universităţile 
partenere şi celelalte instituţii. 

 

8.6 (1) Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere/echivalare este de 15 zile lucrătoare 
de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi, în cazurile în care este 
necesară verificarea autenticităţii documentelor şcolare şi a statutului universităţii emitente, 
solicitantul fiind informat în scris de către secretarul şef cu privire la motivele nesoluţionării în 
termen.  

(2) Contestaţiile la deciziile de recunoaştere pot fi depuse la secretarul şef al facultății în termen 
de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii Fişei de recunoaştere. 

(3) Secretarul şef convoacă, în termen de 2 zile lucrătoare, Comisia de contestaţii, formată din 3 
cadre didactice de specialitate, altele decât cadrele didactice, care au evaluat iniţial dosarul, având 
calificări şi competenţe profesionale în domeniul fundamental de ştiinţe, căruia i se circumscrie 
specializarea, ce face obiectul recunoaşterii. 

(4) Contestaţia se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data convocării Comisiei de 
contestaţii. Decizia Comisiei de contestaţii este definitivă. 

 

  

9.  Documente necesare / elaborate în procesul de echivalare 

9.1 Echivalrea presupune: 

(1) Echivalarea este reflectată în cadrul unei Fişe de echivalare. 

(2) În cazul în care între o disciplină promovată anterior de către student şi disciplina echivalentă, 
prevăzută în planul de învăţământ actual, există o diferenţă de denumire, comisia poate solicita 
studentului, în vederea echivalării, fişa disciplinei promovate anterior.  

(3) Pentru disciplinele, la care nu se poate face echivalarea, se prevăd în Fişa de echivalare 
examenele de diferenţe, care trebuiesc susţinute de către student. 

(4) Solicitantul trebuie să declare în scris, la înmânarea Fişei de echivalare, acordul său cu 
privire la susţinerea examenelor de diferenţă. 

(5) Susţinerea examenelor de diferenţă se realizează în conformitate cu prevederile structurii 
anului universitar, a regulamentelor din UBB referitoare la perioada de susţinere a examenelor, 
respectiv a restanţelor, reexaminărilor şi achitarea taxei corespunzătoare, aprobate de Consiliul 
de administraţie. 

9.2 Documentele necesare echivalării disciplinelor sunt: 

 Cerere student (Anexa 2); 
 Situaţia şcolară, semnată şi ştampilată de către facultatea, la care s-a promovat disciplina 

(în original).  
(2) Pentru studenţii înmatriculaţi la FI şi care au realizat anterior diferite perioade de studii la 
alte instituţii de învăţământ superior, în vederea echivalării unor discipline promovate anterior 
înmatriculării la UBB, aceste documente se depun de către student la secretariatul CRID pe 
parcursul semestrului, până la începerea sesiunii de examene. 

(3) Pentru studenţii care solicită echivalarea unor discipline în vederea înmatriculării la FI, aceste 
documente se depun de către student la secretariatul CRID până cel târziu cu două zile lucrătoare 
anterior datei de începere a anului univesitar. 

(4) CRID poate solicita şi alte documente suplimentare (Fişe ale disciplinelor/Programe analitice, 
etc.). 

(5) Fişa de echivalare a disciplinelor (Anexa 1) se întocmește și aprobă la nivel de CRID.  
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10. Anexe, înregistrări, arhivări  

 Nr. 

anexă  
Denumirea 

anexei  
Elaborator  Aprobă  

Număr de  
exemplare  

Difuzare  
Arhivare  

Alte 

elemente  

Loc  Perioada    

0  1  2  3  4  5  6  7  8  

1.  Fișă  de 

echivalare a 

disciplinelor 

       

2. Cerere 

pentru 

echivalarea 

disciplinelor 
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Anexa 1.1 
 ANTET FACULTATE 

 

An universitar xxxx-xxxx              Nr. matricol ____________ 

 

FIŞĂ  DE ECHIVALARE A DISCIPLINELOR 
 

 

Pentru studentul/a __________________________________________________________, înmatriculat/ă  în 

anul II, specializarea/programul de studii ________________________________, pentru 

reînmatriculare/înmatriculare/continuare studii/transfer 

 
Nr. 
crt. 

Disciplina Nr. ore Semestrul 
programat 

Forma de 
examinare 

Nr. 
credite 

Nota 

C Altele 

ANUL I 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

12        
13        
14        
15        
16        

   

CRID,  COMISIE RECUNOAŞTERE/ECHIVALARE 
STUDII, 

 _________   ________ 

 _________   ________ 

 _________   ________ 

 _________    

 _________    
                       

 

 

 

 

Confirm  primirea unei copii şi accept susţinerea diferenţelor  

(data şi semnătura studentului)__________________________________ 
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Anexa 1.2 
 ANTET FACULTATE 

An universitar xxxx-xxxx      Nr. matricol ____________ 

FIŞĂ  DE ECHIVALARE A DISCIPLINELOR 
 

Pentru studentul/a __________________________________________________________, înmatriculat/ă  în 
anul III, specializarea/programul de studii _______________________________, pentru 
reînmatriculare/înmatriculare/continuare studii/transfer 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina Nr. ore Semestrul 
programat 

Forma de 
examinare 

Nr. 
credite 

Nota 

C Altele 

ANUL I 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

ANUL II 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
 

CRID,  COMISIE RECUNOAŞTERE/ECHIVALARE STUDII, 

 ______   ______ 

 ______   ______ 

 ______   ______ 

 ______    

 ______    

 

 
Confirm  primirea unei copii şi accept susţinerea diferenţelor  

(data şi semnătura studentului)__________________________________ 
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Anexa 1.3 
 ANTET FACULTATE 

An universitar xxxx-xxxx      Nr. matricol ____________ 

 

FIŞĂ DE ECHIVALARE A DISCIPLINELOR 
 

Pentru studentul/a __________________________________________________________, înmatriculat/ă  în 
anul IV, specializarea/programul de studii _______________________________, pentru 
reînmatriculare/înmatriculare/continuare studii/transfer 

 
Nr. 
crt. 

Disciplina Nr. ore Semestrul 
programat 

Forma de 
examinare 

Nr. credite Nota 

C Altele 

ANUL I 

1        

2        

3        

4        

5        

 

ANUL II 

1        

2        

3        

4        

5        

 

ANUL III 

1        

2        

3        

4        

5        

  

CRID,  COMISIE RECUNOAŞTERE/ECHIVALARE STUDII, 

 ______   ______ 

 ______   ______ 

 ______   ______ 

 ______    

 ______    

 

 

 
 

  

Confirm primirea unei copii şi accept susţinerea diferenţelor  

(data şi semnătura studentului)__________________________________ 
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Anexa 2 
 

 

 

 

CERERE PENTRU ECHIVALAREA DISCIPLINELOR 
 

 

 

 

Către, 

Centrul de Resurse de Informare şi Documentare 
 

 

 

 

 

 Subsemnatul(a) ____________________, domiciliat în localitatea __________, strada __________, nr. 

__, bl. __, sc. __, ap. __, tel. ________, e-mail ___________, admis/înmatriculat la 

specializarea/programul de studii _______________________, prin prezenta vă rog a-mi 

echivala disciplinele promovate anterior la UBB/Universitatea _________________________, în 

vederea înmatriculării în anul ____ . 

 

 Anexez prezentei următoarele documente: 

 

□ Situaţia şcolară, semnată şi ştampilată de către facultatea, la care s-a promovat 
disciplina  

 

 

 

 

 

Data: _____________      Semnătură:_____________________ 
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11. Cuprins  

 Numărul 
componentei în  

cadrul P.O.  
Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale  Pagina  

  Coperta  1  

1  Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale  

2  

2  Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 

operaționale  

2  

3  Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după 

caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale  

2  

4  Scopul procedurii operaționale  2  

5  Domeniul de aplicare a procedurii operaționale  3  

6  Documentele de referință aplicabile activității procedurate  3  

7  Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în P.O.  3  

8  Structura CRID și atribuții membri  4 

9  Documente necesare / elaborate în procesul de chivalre 5  

10  Anexe, înregistrări, arhivări 6 

11  Cuprins  11 

  


