
                Aprobat
        la edin a Senatului

Universit ii Academiei de tiin e
              a Moldovei

       din______________
Proces-verbal nr.________

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE I DESF URARE A ADMITERII

LA UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE TIIN E A MOLDOVEI
(CICLUL I, LICEN )

I. Dispozi ii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului de organizare i
desf urare a admiterii în institu iile de înv mînt superior din Republica Moldova, aprobat prin
Hot rîrea Colegiului Ministerului Educa iei i Tineretului nr.6.1 din 27 aprilie 2006.

2. Admiterea la Universitatea Academiei de tiin e a Moldovei se efectueaz  în baz  de
concurs.

3. Concursul de admitere se organizeaz  pe specialit i/domenii de formare profesional ,
în limita planurilor de înmatriculare a studen ilor în institu iile de înv mînt superior (ciclul I),
aprobate în modul stabilit.

II. Cote de înmatriculare

4. Cota-parte la admitere în înv mîntul cu frecven  la zi se stabile te dup  cum
urmeaz  :

- 90  la sut  - pentru de in torii diplomelor de bacalaureat ;
- 10 la sut  - pentru de in torii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu), la

solicitarea specialit ii/domeniului de formare profesional  conform profilului studiat în colegiu.
5. Se stabile te cota de 15 la sut  din num rul total de locuri prev zute în planul de

înmatriculare pentru :
- copiii orfani i copiii r ma i f  îngrijirea p rin ilor, cu statut de copil orfan ;
- copiii invalizi de gradele I i II;
- copiii cu deficien e fizice i senzoriale;
- copiii ai c ror ambii p rin i sunt invalizi ;
- copiii ai c ror p rin i au participat la ac iunile militare pentru ap rarea integrit ii i

independen ei Republicii Moldova, în r zboiul din Afganistan sau la lichidarea consecin elor
avariei de la Cernobîl; militarii, participan i la opera iunile militare postconflict cu caracter
umanitar în Irak;

- copiii din familiile cu trei i mai mul i copii afla i la între inere;
- absolven ii liceelor din localit ile de est ale Republicii Moldova i din mun. Bender,

care au studiat conform programelor de înv mînt aprobate de Ministerul Educa iei i
Tineretului al Republicii Moldova;

- copiii de etnie rom ;
- tinerii care au f cut serviciul militar în termen.
6. Înscrierea la cota stabilit  în p.5 al prezentului Regulament se efectueaz  la solicitarea

candida ilor men iona i mai sus. Concomitent, candida ii din categoriile enumerate pot participa
la concursul general de admitere.



7. Pentru candida ii la concurs, de in tori ai diplomei de bacalaureat,  se stabile te o cot
din num rul total de locuri prev zute în planul de admitere, în func ie de locul de trai dup  cum
urmeaz :

- 70 la sut  din num rul total de locuri -  pentru candida ii din localit ile rurale, centrele
raionale i or elele mici;

- 30 la sut  din num rul total de locuri - pentru candida ii din municipiile Chi in u i
i.

Pentru de in torii diplomelor de absolvire a institu iilor de înv mînt mediu de
specialitate divizarea rural/urban nu se va face.

8. Locul de trai se stabile te dup  viza de domiciliu permanent al candidatului. Locul de
trai al candida ilor care nu au atins vîrsta de 20 ani se stabile te dup  viza de domiciliu
permanent al p rin ilor.

9. Durata studiilor pentru ciclul I (studii superioare de licen ), înv mînt cu frecven  la
zi este de 3 ani.

10. Grupele academice la toate specialit ile/domeniile de formare profesional  se
formeaz  cu un num r de 15 persoane.

III. Înscrierea la concurs

11. La concursul de admitere se pot înscrie cet enii Republicii Moldova, de in tori ai
diplomei de bacalaureat i ai diplomei de studii medii de specialitate (colegiu).

12. Cet enii statelor membre ale C.S.I. i ai rilor Baltice, de na ionalitate moldoveni
(români), pot participa la concursul de admitere în condi iile prev zute pentru cet enii
Republicii Moldova, în limita planului de înmatriculare, în modul stabilit. Na ionalitatea
candida ilor respectivi se stabile te în baza copiei certificatului de na tere al unuia dintre p rin i.

13. Cet enii altor state i apatrizii pot fi înscri i studii în baza protocoalelor de
colaborare în domeniul înv mîntului între Republica Moldova i rile respective sau în baza
contractelor individuale, în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cet enilor
str ini i apatrizilor în institu iile de înv mînt din Republica Moldova, aprobat prin Hot rîrea
Guvernului nr. 746 din 21 iunie 2003.

14. La concursul de admitere la înv mîntul de zi pot participa persoanele cu vîrsta de
pîn  la 35 de ani.

15. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
- actul de studii, în original, cu anexa respectiv ;
- certificatul medical-tip (nr.086-U), eliberat în anul admiterii;
- diplomele de gradul I-III, ob inute de candida i la concursurile colare republicane i

interna ionale pe discipline de studiu, precum i diplome ce atest  participarea la diferite
concursuri  (olimpiade), expozi ii etc., organizate de Ministerul Educa iei i Tineretului sau de
alte ministere;

- patru  fotografii 3 x 4;
- copia i originalul buletinului de identitate;
- extrasul din carnetul de munc  (pentru cei angaja i) ;
- certificatul despre componen a familiei (pentru candida ii din familiile cu trei i mai

mul i copii), certificatul care confirm  c  unul din p rin ii candidatului a participat la ac iunile
militare pentru ap rarea integrit ii i independen ei Republicii Moldova, în r zboiul din
Afganistan, participan ii la opera iunile militare postconflict cu caracter  umanitar din Irak sau la
lichidarea consecin elor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate, confirmarea
apartenen ei la familii de igani - pentru persoanele care solicit  concursul la cota special ;

- certificatul de studii, cu notele examenelor de bacalaureat i situa ia colar  pe anii de
studii (în cazul absolven ilor liceelor din România, promo ia anului în curs), diploma de
bacalaureat urmînd s  fie prezentat  ulterior;



- o adeverin , eliberat  de organul de tutel i curatel  din localitate (în cazul copiilor
orfani i copiilor r ma i f  îngrijirea p rin ilor, cu statut de copil orfan, prin care se confirm

 solicitantul la studii este orfan sau r mas f  îngrijirea p rin ilor;
- copia certificatului de na tere al unuia din p rin i, pentru cet enii statelor membre

C.S.I. i ai rilor Baltice de na ionalitate moldoveni (români);
- chitan a de plat  a taxei de înscriere la concurs.
16. Cererea de înscriere la concurs i alte acte prev zute de prezentul Regulament se

depun la Comisia de admitere.
17. În cererea de înscriere la concurs candida ii vor men iona specialitatea/domeniul de

formare profesional , limba de instruire, forma de înv mînt.
18. Candida ii la admitere vor achita o tax  de înscriere la concurs, stabilit  de Ministerul

Educa iei i Tineretului. Mijloacele b ne ti respective se depun la contabilitatea Universit ii.
Anumite categorii de candida i pot beneficia de scutire pentru plata taxei de înscriere la concurs,
printr-o hot rîre a Senatului Universit ii.

19. Dup  expirarea termenului de înscriere la concurs, candidatul nu mai poate solicita
schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.

IV. Comisia de admitere. Atribu iile ei

20. Comisia de admitere pentru organizarea i supravegherea desf ur rii concursului de
admitere se constituie prin ordinul rectorului.

21. Comisia de admitere se compune din:
- pre edinte, rectorul universit ii;
- secretar responsabil;
- membri, cadre didactice/de cercetare din Universitate i din institutele de cercetare ale

M.
22. Atribu iile Comisiei de admitere:
 - organizeaz  activit i de informare privind înmatricularea la studii în Universitate;
- asigur  condi ii pentru activitatea secretariatului i a comisiei de examinare a

contest rilor;
- face public planul de admitere pe specialit i/domenii de formare profesional ;
-afi eaz  zilnic, informa ii privind num rul cererilor depuse pentru fiecare

specialitate/domeniu de formare profesional ;
- verific  activitatea secretariatului;
- analizeaz , generalizeaz  rezultatele i elaboreaz  raportul privind admiterea i

înmatricularea candida ilor, conform modelului stabilit de Ministerul Educa iei i Tineretului;
- prezint  propuneri pentru perfec ionarea procesului de admitere.
23. Competen ele pre edintelui Comisiei de admitere:
- aduce la cuno tin a membrilor Comisiei de admitere i ai comisiei  de contestare

prezentul Regulament i actele normative ce reglementeaz  organizarea i desf urarea
admiterii;

- stabile te atribu iile membrilor comisiei;
24. Competen ele secretarului responsabil al Comisiei de admitere:
- particip  la elaborarea planului de activit i privind organizarea i desf urarea

admiterii;
- acord  consultan  candida ilor i p rin ilor acestora în probleme ce vizeaz  admiterea;
- asigur  instructajul i dirijarea activit ii secretariatului;
- este responsabil de completarea i p strarea dosarelor candida ilor, precum i de afi area

avizelor privind organizarea i desf urarea admiterii i înmatricul rii.
25. În cadrul Comisiei de admitere activeaz  secretariatul cu atribu ii de asisten  tehnic

a activit ii Comisiei.



26. Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an calendaristic.
27. Remunerarea membrilor Comisiei de admitere se efectueaz  în condi iile legii, în

conformitate cu num rul de ore efectiv lucrate.

V. Desf urarea concursului de admitere

28. Concursul de admitere pentru de in torii diplomei de bacalaureat se va efectua în
baza unei formule, aprobate de Senatul Universit ii. Formula în baza c reia vor fi calculate
mediile de concurs se va face public  în perioada preg tirii concursului de admitere.

Concursul de admitere pentru de in torii diplomei de studii medii de specialitate, care
solicit  domeniul corespunz tor profilului specialit ii studiat în colegiu, se va efectua în baza
mediei de concurs, care o constituie media examenului de stat.

29. Disciplinele de concurs i coeficien ii de importan  ai acestora se stabilesc prin
decizia Senatului universit ii.

30. Coeficien ii de importan  ai disciplinelor de concurs vor fi stabili i cu valoare
diferit , în func ie de importan a disciplinei pentru domeniul respectiv. Coeficientul de
importan  al unei discipline nu poate fi mai mare de 0,4.

31. Media de concurs i media notelor la 4 discipline se calculeaz  pîn  la sutimi, cu
rotunjire.

VI. Comisia de examinare  a contest rilor

32. Comisia de examinare a contest rilor se constituie prin ordinul rectorului
Universit ii, din pre edinte i 2-3 membri, pe domenii de formare profesional .

33. Pre edintele i membrii Comisiei de examinare a contest rilor nu pot fi membri ai
Comisiei de admitere.

34. Contest rile se depun nu mai tîrziu de 24 de ore din momentul afi rii rezultatelor.
35. Comisia examineaz  cererea de contestare i prezint  concluziile sale pre edintelui

Comisiei de admitere, care comunic  candidatului decizia definitiv  în termen de 48 de ore de la
momentul înregistr rii cererii de contestare.

36. Remunerarea membrilor Comisiei de examinare a contest rilor se efectueaz  în
condi iile legii, în conformitate cu num rul de ore efectiv lucrate.

VII. Înmatricularea candida ilor

37. Rezultatele concursului de admitere se aprob  de c tre Comisia de admitere a
Universit ii. În listele nominale, candida ii sunt trecu i în ordinea descresc toare a mediei de
concurs.

38. În rezultatul concursului de admitere se întocme te un proces-verbal, semnat de
pre edintele i membrii Comisiei de admitere.

39. Înmatricularea la studii se face în ordinea descresc toare a mediei de concurs a
candida ilor, în limita num rului de locuri stabilite în planul de admitere.

40. De in torii premiilor de gradul I-III (diplome i medalii de aur, argint i bronz) la
olimpiadele interna ionale i na ionale la disciplinele colare incluse în planurile de înv mînt
din ultimii trei ani, se înmatriculeaz  la specialitatea/domeniul de formare profesional  solicitat
în afara concursului.

41. Dac  mai mul i candida i înregistreaz  acelea i medii de concurs, la înmatriculare se
va acorda prioritate:

- de in torilor premiilor de gradul II-III la olimpiadele organizate de institu iile de
inv mînt superior la disciplinele colare, incluse în planul de înv mînt din anul admiterii;



-  candida ilor, participan i la olimpiade, concursuri, expozi ii, conferin e etc. na ionale i
interna ionale;

- candida ilor viza i în p.5 al prezentului Regulament.
42. Senatul Universit ii poate stabili în cazurile men ionate în p. 40-41 ale prezentului

Regulament i alte criterii de selectare.
43. Candida ii declara i admi i sunt înmatricula i la anul I de studii în baza deciziei

Comisiei de admitere, validat  prin ordinul rectorului Universit ii. Se interzice transferul
candida ilor admi i de la o specialitate la alta.

44. Informa ia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatricula i, cu
indicarea mediilor de concurs, i, dup  caz, locurile neacoperite se afi eaz  pe panourile de
informa ie i pe site-ul Universit ii.

45. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu au fost acoperite toate
locurile din planul de înmatriculare aprobat, Universitatea, prin coordonare cu Ministerul
Educa iei i Tineretului, anun  concurs repetat pentru locurile neacoperite.

VIII. Dispozi ii finale

46. Prin dispozi ia rectorului Universit ii se stabile te:
- perioada depunerii cererilor pentru participare la concursul de admitere;
- data anun rii rezultatelor înmatricul rii la studii.
47. Dosarele candida ilor respin i sau ale celor care renun  la studii se restituie

necondi ionat, la prezentarea actelor de identitate.


