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REGULAMENT PRIVIND LICHIDAREA RESTANȚELOR ACADEMICE ALE 

STUDENȚILOR UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA 

I. Dispoziții generale 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu următoarele prevederile: 

 Codul Educației Republicii Moldova Publicat: 24.10.2014 în Monitorul 

Oficial Nr. 319-324, Nr: 634.  

 Plan-cadru pentru studii superioare, aprobat prin ordinul Ministerului 

Educației nr.455 din 3 iunie 2011; 

 Regulament instituţional privind evaluarea randamentului academic, aprobat 

de Senatul USM la 9 iunie 2010, proces-verbal nr. 8; modificat și completat 

prin hotărârea Senatului USM din 15 aprilie 2014. 

2. Regulamentul stabileşte condițiile de promovare academică, modalitățile și mecanismul 

de lichidare a restanțelor academice, acumulate de studenții USM (ciclul I) la evaluările 

finale.   

 

II. Promovarea academică 

1. Studentul este obligat să susțină toate examenele prevăzute în planul de învățământ al 

programului de studiu pe care îl urmează. 

2. Studentul este admis la examen (evaluarea finală) doar dacă: 

- a realizat obiectivele curriculare; 

- a obținut o notă de promovare în cadrul evaluărilor curente; 

- a frecventat mai mult de 70% din orele de contact direct prevăzute în 

curriculum; 

- a realizat sarcinile presupuse de activitatea de învățare individuală. 

3. Promovarea unui an de studiu presupune acumularea a 60 credite pentru discipline 

obligatorii şi opționale din Planul de învățământ al programului de studiu. 

4. În cazul în care studentul a acumulat restanțe (examene care nu au fost promovate la 

termen), acesta are dreptul să le lichideze: 
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- în cele 2 sesiuni de recuperare, imediat următoare sesiunii ordinare și conforme 

Calendarului academic, aprobat de Senatul USM; 

- prin repetarea cursurilor la disciplinele nepromovate din semestrele anterioare; 

- în sesiunea de promovare, organizată în anul terminal de studii. 

5. Studentul este admis la sesiunile de recuperare/promovare în aceleași condiții în care 

este admis în sesiunea ordinară. 

6. Praguri și modalități de promovare/categorii de restanțieri: 

6.1 Studentul, care a acumulat restanțe în sumă de ≥ 31 credite academice, este 

exmatriculat. 

6.2 Studentul, care a acumulat restanțe în sumă de ≤ 20 credite academice, nu este 

exmatriculat pentru nereușită academică și 

6.2.1 este promovat în anul următor de studii, dar nu şi la examenul de 

licență sau la susținerea tezei de master; 

6.2.2 poate lichida restanțele în 2 moduri: 

a. în sesiunea de promovare, organizată în anul terminal de studii; 

b. pe parcursul anului de învățământ, repetând cursurile la disciplinele 

nepromovate.  

6.3 Studentul, care a acumulat restanțe în sumă de la 21 la 30 credite, poate: 

a. fi exmatriculat; 

b. recupera creditele restante prin repetarea cursurilor la disciplinele 

nepromovate.   

7. Procedura de recuperare a creditelor restante prin repetarea cursurilor la 

disciplinele nepromovate. 

7.1 Studentul poate recupera într-un an de studiu până la 20 credite restante, 

acumulate în anii precedenți de studii, prin repetarea cursurilor la disciplina (-

ele) nepromovată (-e). 

7.2 Studentul poate recupera creditele restante prin repetarea cursurilor la 

disciplinele nepromovate, implicându-se în procesul de studii la programul pe 

care îl urmează, în semestrul corespunzător. 

7.3 Pentru a fi admis la cursurile disciplinelor restante, studentul va depune o 

cerere-tip la începutul semestrului în care se predă disciplina (-ele)  respectivă. 

7.4 Studentul, admis la cursurile disciplinei (-elor) restante, beneficiază de toate 

drepturile, dar și obligațiile prevăzute în Regulamentul instituţional privind 

evaluarea randamentului academic. 

8. Taxe pentru recuperarea creditelor restante prin repetarea cursurilor î 

8.1 Recuperarea creditelor restante prin repetarea cursurilor se face cu achitarea 

unei taxe, calculată pentru 1 credit restant. 
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8.2 Cuantumul acestei taxe se stabilește anual de către Senatul USM și se raportează 

la suma medie a contractului de studii pentru programele de studiu oferite de 

USM. 

8.3 Taxa pentru recuperarea creditelor restante prin repetarea cursurilor se plătește 

la începutul semestrului în care se repetă cursul. 

8.4 Studentul care nu plătește taxa pentru recuperare a creditelor restante prin 

repetarea cursurilor, nu este admis la curs, la testările obligatorii și la examenul 

la disciplina respectivă. 

8.5 Finanțarea suplimentară a cadrului didactic pentru activitățile academice ale 

studentului care recuperează creditele restante prin repetarea cursurilor se va 

face în conformitate cu deciziile Senatului USM. 

9. Monitorizarea recuperării creditelor restante prin repetarea cursurilor la 

disciplinele restante 

9.1 Recuperarea creditelor restante prin repetarea cursurilor la disciplinele 

nepromovate este monitorizată de prorectorul pentru activitatea didactică a 

USM. 

9.2 Departamentul Studii elaborează anual baza de date a studenților, care 

recuperează creditele restante prin repetarea cursurilor la disciplinele restante. 

9.3 Decanatul asigură încadrarea studentului în procesul didactic la disciplina 

nepromovată și respectarea drepturilor studentului și procedurilor de promovare 

a acestei categorii de studenți. 

 

III. Dispoziții finale 

 

Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Senatul Universității 

de Stat din Moldova 

 


