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METODOLOGIA 

DE  ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII 

LA  STUDII  SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II 

ÎN ANUL 2020 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezenta metodologie este elaborată în  baza Regulamentului cu privire la organizarea 

ciclului II – studii superioare de master, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.464 din 28 

iulie 2015. 

2. În ciclul II de studii superioare de master se oferă: 

    a) programe de aprofundare, care asigură dezvoltarea competenţelor într-o specialitate din 

domeniul studiat la ciclul I; 

    b) programe interdisciplinare care asigură dezvoltarea unor competenţe transversale 

specifice în două sau mai multe domenii de formare profesională; 

    c) programe complementare, care suplimentează competenţele obţinute în cadrul studiilor 

superioare de licenţă, în vederea extinderii ariei de inserţie profesională în câmpul muncii. 

3. Conform tipurilor de programe indicate în punctul 2, orientarea studiilor superioare de 

master poate fi:  

    a) master ştiinţific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific şi care are ca finalitate 

producerea de cunoaştere ştiinţifică originală;  

    b) master de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale 

într-un domeniu specializat şi care poate constitui o bază pentru cariera profesională. 
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4. Admiterea la studiile superioare de master se organizează pe bază de concurs la programele 

de studii dintr-un domeniu general de studiu, la care cel puţin un program de master a fost 

acreditat, sau la programele de master autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare şi cu regulamentul instituţional. 

5. În limita capacităţii maxime de înmatriculare, stabilite în urma acreditării sau autorizării 

provizorii a programelor respective, cetăţenilor Republicii Moldova li se asigură accesul la 

studiile superioare de master: 

    a) pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de Guvern, pe 

domenii generale de studiu; 

    b) pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice;  

6. La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot participa deţinătorii 

diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de 

structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor. 

7. La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care deţin diplomă 

de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza acordurilor 

interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii. 

8. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul II – studii superioare de 

master concomitent la mai multe programe de studii din diverse domenii generale de studiu,   

dar vor fi înmatriculaţi la un singur program de master în cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova din cele pentru care au optat.  

Persoana admisă la un program de studii superioare de master, în baza diplomei de studii 

superioare de licenţă sau unui act echivalent de studii superioare, însoţit de suplimentul la 

diplomă, are calitatea de student pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului 

respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor 

superioare de master sau până la exmatriculare. 

9. În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul 

de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să 

acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate 

aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular 

iniţial necesar contra plată. 
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II. CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT 

 

10. Înscrierea la concursul de admitere se face în baza depunerii on-line a dosarului 

electronic.  

11. Concursul de admitere la studii superioare de master se organizează în baza 

concursului actelor de studii. 

12. Media generală de concurs este 

MC=MAS 

unde MAS reprezintă media pe ani de studii. 

13. 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.  

 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. Concursul de admitere la master se va desfăşura în două sesiuni – sesiune de bază şi 

sesiunea suplimentară. 

16. Sesiunea de bază a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 27 iulie – 20 

august după cum urmează: 

a. Depunerea online a dosarului de concurs – 27 iulie 2020 – 4 august 2020 

b. Anunţarea rezultatelor preliminare – 7 august 2020  

c. Depunerea actelor în original – 08 august – 18 august 2020 conform orarului stabilit de Comisia 

de admitere 

d. Anunţarea rezulatelor finale – 20 august 2020. 

17. Sesiunea suplimentară se va desfăşura în perioada 20 august – 28 august 2020 după cum 

urmează: 

e. Depunerea online a dosarului de concurs – 20 august  – 23 august 2020 

f. Anunţarea rezultatelor preliminare – 24 august 2020 

g. Depunerea actelor în original – 24 august -26 august 2020 conform orarului stabilit de Comisia 

de admitere 

h. Anunţarea rezulatelor finale – 28 august 2020. 
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18. Şefii de promoţie, laureaţi ai Galei performanţelor, vor beneficia de loc bugetar la programul 

de master din domeniul general de studii respectiv. 

19. 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.  Candidatul î-şi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor 

introduse on-line. În cazul introducerii unor date eronate ce vor influenţa rezultatele concursului 

candidatul va pierde locul bugetar. 

20. 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; 

b) candidaţilor - participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe 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. 

21.  Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia de 

admitere a USM. În listele nominale candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de 

concurs.  

22. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare  pe pagina Web a Universităţii 

de Stat din Moldova. 

23. După afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat admis 

confirmă opţiunea lui pentru programul de studii din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

prin depunerea în original a actelor de studii în termenul stabilit. 

24. Neprezentarea actului de studii, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în 

termenul stabilit, duce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere. 

25. După afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, se restituie 

necondiţionat şi fără perceperea unor taxe, actele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă 

la locul obţinut prin admitere. 
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 26. Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de masterat pot obţine, în condiţiile legii, bursa de 

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

27.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 

28. 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.   

29. 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. 

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

candidaţilor înmatriculaţi. 

31. Contestările se depun de către candidaţi online la Comisia de Admitere nu mai târziu de 24 

de ore din momentul afişării rezultatelor. 

32. 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. 

V. DISPOZIŢII  FINALE 

33. 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 în care 

nu se formează grupă academică masteranzii înmatriculaţi vor avea dreptul să se transfere la un alt 

program din cadrul aceluiaşi domeniu general de studiu.  

34. 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. 


