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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

                                                                                                     

                                                                                                       A P R O B A T 

La şedinţa Senatului USM  

din 29 mai 2015 

Rector 
 

________________  Gh. Ciocanu 

 

 

REGULAMENTUL  

 de  organizare şi desfăşurare a admiterii  

la  studii  superioare de masterat, ciclul II  

în anul 2015 
  

I. DISPOZIŢII GENERALE  

 

1. Prezentul regulament este elaborat în  baza Regulamentului de admitere la studii superioare de 

masterat, ciclul II, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1455 din 24 decembrie 2007. 

2. Orientarea studiilor de masterat poate fi:  

a) de cercetare, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific;  

b) de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale într-un domeniu 

specializat.  

Studiile de masterat de cercetare şi profesionalizare pot avea caracter de complementarietate, în 

scopul aprofundării interdisciplinare a unui domeniu de studiu.  

3. Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii ciclului I, deţinători 

ai diplomelor de licenţă.  

4. Absolvenţii învăţămîntului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau a diplomei 

echivalente, eliberate pînă în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în 

conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa 

participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.  

5. La studii superioare de masterat pot fi admişi şi cetăţenii străini şi apatrizii cu studii superioare, 

în baza acordurilor interstatale, precum şi în bază de contract individual de studii.  

6. Admiterea la studii superioare de masterat se efectuează pe bază de concurs, organizat în 

conformitate cu prezentul  regulament.  

7. Înscrierea la concursul de admitere la studii superioare de masterat se face la acelaşi domeniu de 

studiu realizat la ciclul I. În cazul în care candidatul solicită înscrierea la studii de masterat de cercetare 

la alt domeniu decît cel la care deţine diploma de licenţă, drept precondiţie pentru accesul la programul 

solicitat se va stabili acumularea a cel puţin 30 de credite la disciplinele fundamentale şi de specialitate, 

determinate de instituţia organizatoare de masterat. Studiile compensatorii pentru acumularea celor 30 

de credite se vor realiza prin contract, cu achitarea taxei de studii. 

   

II. CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT 

 

8. Înscrierea la concursul de admitere la studii de masterat se realizează după cum urmează:  

a) la studiile de masterat de cercetare pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi 

domeniu sau domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de master din domenii înrudite şi deţinătorii diplomei 

de licenţă sau diplomei de master din alte domenii, care deţin certificatul ce atestă acumularea a 30 de 

credite de compensare a studiilor;  

b) la studiile de masterat profesional pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă, diplomelor de 

studii superioare (a se vedea p. 4) şi diplomelor de master din domenii diferite.  
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9. Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele 

documente: 

a) diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original; 

b) certificatul medical-tip (nr.086-e), eliberat în anul admiterii;  

c) 6 fotografii, 3x4 cm; 

d) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă, pentru copiii orfani şi copiii 

rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan; 

e) diplome ce atestă participarea la diferite olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc. 

naţionale şi internaţionale;  

f) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare 

pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la războiul din 

Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele 

abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-

conflict cu caracter umanitar în Irak; 

g) certificatul despre componenţa familiei, pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai 

mulţi copii; 

h) confirmarea apartenenţei la familii de romi; 

i) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);  

j) copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre 

ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români); 

k) chitanţa de achitare a taxei de înscriere. 

 Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar 

sau adeverinţa de premilitar.  

10. Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea în scris a 

unei probe complexe la disciplinele de profil (examen în scris) şi a testelor de verificare a competenţelor 

lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului (admis/respins). Competenţele 

lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor internaţionale, eliberate 

de centre autorizate (TOEFEL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL etc.).  

11. Media generală de concurs se calculează după următoarea formulă: 

 

MC=0,7MAS+0,3NE 

unde:  MC – media generală de concurs; 

    MAS – media pe ani de studii; 

    NE – nota la examen. 

12. Admiterea la locurile de studii cu  taxă se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la 

locurile cu finanţare bugetară, după înmatricularea la locurile bugetare a candidaţilor care au depus 

actele în termenul stabilit.  

13. Înscrierea la concurs se efectuează numai la un singur program/specializare. 

14. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de 

masterat poate urma o singură dată, un singur program de masterat finanţat de la bugetul de stat.  

   

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI  DE  ADMITERE 

 

15. Înmatricularea la studii superioare de masterat, cu finanţare bugetară, se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaţilor, în limitele numărului de locuri pentru 

care se organizează concursul. Media-limită minimă de înmatriculare  va fi stabilită de Comisia de 

Admitere.  

16. Dacă doi sau mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii generale de concurs, 

înmatricularea se va face acordându-se prioritate: 

a) candidaţilor, absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii/ domeniului de formare 

profesională; 
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b) candidaţilor - participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc. naţionale şi 

internaţionale,  câştigători ai concursului Burse de Merit, organizat sub egida Consiliului 

Rectorilor din Republica Moldova;  

c) candidaţilor cu media generală de licenţă mai mare;  

      Comisia de Admitere poate stabili şi alte criterii de selectare a candidaţilor, în caz de 

necesitate. 

17. Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de masterat pot obţine, în condiţiile legii, bursa de 

master. Bursele se acordă conform reglementărilor stabilite prin hotărîre de Guvern.  

18. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de masterat şi înmatricularea candidaţilor 

care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului  USM.  

IV. COMISIA  DE  EXAMINARE A CONTESTAŢIILOR 

19. În baza principiilor de autonomie universitară, în instituţiile de învăţământ superior se 

constituie comisii de examinare a contestărilor, care soluţionează contestaţiile depuse. Comisia de 

examinare a contestărilor se constituie din preşedinte şi 2-3 membri.   

20. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestaţiilor nu pot fi membri ai Comisiei de 

admitere şi ai comisiilor de examinare. Componenţa comisiei este aprobată prin ordinul rectorului. 

21. Comisia activează  de la data începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării 

candidaţilor înmatriculaţi. 

22. Contestările se depun la Comisia de Admitere nu mai târziu de 24 de ore din momentul afişării 

rezultatelor. 

23. Comisia examinează cererea de contestaţie depusă de candidat şi prezintă concluziile  finale 

preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de examinare a contestaţiilor sunt definitive şi se 

comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestare. 

24. Remunerarea membrilor Comisiei de examinare a contestaţiilor se efectuează în condiţiile 

legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate. Aceste ore pot fi incluse în norma didactică. 

V. DISPOZIŢII  FINALE 

 

25. Studiile superioare de masterat se organizează sub formă de învăţământ de zi. Numărul minim 

de studenţi pentru o grupă de masterat la cursurile de zi este de 15 persoane. În cazul neformării grupei 

academice masteranzii înmatriculaţi vor avea dreptul să se transfere la un alt program din cadrul 

aceluiaşi domeniu general de studiu.  

26. Candidaţii declaraţi admişi, care nu s-au prezentat la USM timp de cel mult zece zile de la 

începutul anului universitar şi care nu prezintă în acest termen acte de justificare, sunt exmatriculaţi. 

Pe locurile devenite vacante vor fi înmatriculaţi candidaţii următori din lista de admitere. 

27. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la înmatricularea 

candidaţilor sunt soluţionate de Comisia de admitere a U.S.M. şi Comisia Republicană de Admitere a 

Ministerului Educaţiei, în termen de 10 de zile de la data afişării rezultatelor.  

28. Candidaţii exmatriculaţi de la studii superioare de masterat, care au beneficiat de finanţare 

bugetară, au dreptul să se restabilească pentru continuarea studiilor doar prin contract, cu achitarea taxei 

de şcolarizare.  

 

 

Notă 1: Limbile de predare vor fi stabilite de către Comisia de admitere în dependenţă de numărul de 

locuri prevăzute în Planul de înmatriculare.   

 

 

 

 

 

 

 

 


