
Anexă 

Cu privire la modificările operate în 

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență 

(ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul 

nr. 475 din 07.06.2012 

Analizînd solicitările parvenite din partea absolvenților de liceu (în special elevii cu 

medii înalte, care nu se înmatriculează la locuri bugetare), sondajele realizate cu studenții anului 

I, liceenii clasei a 12-a și părinții acestora, precum și metodologiile de admitere ale altor state, 

dar și în baza Hotărîrii Guvernului nr.983 din 22.12.2012”Cu privire la modul de funcționare a 

instituțiilor de învățămînt superior de stat în condiții de autonomie financiară”, se propun 

modificări la Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de 

licență (ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova , aprobat prin 

ordinal nr. 475 din 07.06.2012 (în continuare Regulamentul), după cum urmează: 

1. Art.21.”Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate 

moldoveni (români) pot participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii 

Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare cu finanțare bugetară și prin contract, 

cu achitarea taxei de studii. Naţionalitatea candidaţilor respectivi se stabileşte în baza copiei 

certificatului de naştere al unuia din părinţi”.  

2. Art.22.”Cetăţenii străini şi apatrizii, absolvenţii instituţiilor din localităţile de est 

ale Republicii Moldova şi oraşul Bender, absolvenţi ai instituţiilor de tip „liceu-colegiu”, 

„tehnicum”, „sovhoz-tehnicum”, „colegiu” etc., participă la concursul de admitere în instituţiile 

de învăţămînt superior la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de absolvire a 

instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate”. 

3. Art.23.”Străinii, cetăţeni ai altor state şi apatrizi pot fi înscrişi la studii cu 

finanțare bugetară în baza Protocoalelor de colaborare în domeniul învăţămîntului între 

Republica Moldova şi ţările respective sau în baza contractelor individuale, în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt 

din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.746 din 21 

iunie 2003. ” 



4. Art.24.”Locurile  cu finanțare bugetară, planificate pentru cetățenii străini și 

apatrizi în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, nu pot fi 

redistribuite candidaților, cetățeni ai Republicii Moldova.”  

5. Art.26. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la cel mult 

trei specialităţi /domenii de formare profesională în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţămînt 

superior sau la 3 universități la una și aceeași specialitate, precum urmează:223.1. Limbi 

moderne, 361.1”Contabilitate”, 362.1 ”Marketing și logistică”, 363.1 ”Business și 

administrare”, 364.1.”Finanțe și bănci”,365.1.Economie mondială și relații economice 

internaționale”, 366.1. ”Economie generală”, 381.1. ”Drept” și 812.1 ”Turism”.  

6. Art.28. Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor Republicii Moldova, 

deţinători ai actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din localităţile de est ale 

Republicii Moldova şi din mun. Bender se va realiza în conformitate cu prevederile 

„Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de instituţiile de 

învăţământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender”, din 21.01.2004 

publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.19-21/41 din 30.01.2004.  

7. Art.31 se completează cu nota :” În cazul cînd candidatul va aplica la 3 

universități la aceeași specialitate se vor depune documente legalizate menționate în acest 

articol.” 

8. Art.34.” Candidaţii la admitere vor achita o taxă de înscriere la concurs, stabilită 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 581 din 08.08.2012. Mijloacele băneşti respective se depun la 

contabilitatea instituţiei de învăţămînt. Devizul de cheltuieli se aprobă de către preşedintele 

Comisiei de admitere. Prin regulamentele proprii de admitere, senatele instituţiilor de învăţămînt 

superior pot prevedea, pentru anumite categorii de candidaţi, scutire de la plata taxei de înscriere 

la concurs. ” 

9. Art.48.”Admiterea în învăţămîntul superior de stat şi privat ciclul I, studii 

superioare de  licenţă, se va efectua în baza  regulamentelor proprii de concurs stabilite de fiecare 

instituţie de învăţămînt superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor 

legislaţiei în vigoare şi ale prezentului regulament.”  

10. Art.50.”Regulamentul propriu de concurs, ce include formele şi probele de 

concurs,  se face public conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de 

învăţămînt superior şi prin publicare pe pagina proprie de web, către 1 aprilie a fiecărui an.” 



11.  Art.51 și art.52 se comasează și va fi Art.51 în următoarea redacție 

:Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate 

(colegiu) şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare/de licenţă, care 

solicită domeniul corespunzător profilului specialităţii studiat în colegiu sau în instituţia de 

învăţămînt superior sau care solicită un alt domeniu decît profilul specialităţii studiat în 

colegiu sau în instituţia de învăţămînt superior, se va efectua în baza Regulamentului 

propriu de concurs, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului 

regulament.  

În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, 

instituţia de învăţămînt superior stabileşte criterii suplimentare de departajare a 

candidaţilor. 

12.  Art.75 devine art.74 și  va avea alt cuprins:”Candidații declarați admiși la mai 

multe universități la specialitatea menționată, optează pentru programul de studii prin 

depunerea actului de studii în original la universitatea la care dorește să studieze, 

respectînd termenul de depunere stabilit de aceasta. 

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

în termenul stabilit prin regulamentul propriu de admitere a instituției de învățămînt 

superior, duce la pierderea locului cu finanțare bugetară.  

13. Art.87 care devine art.86 se completează cu sintagma ”în afara concursului”. 

 

 

 


