
l\,Iinisterul Educa(iei, C ultu rii
qi Cercetririi al Republicii S'Ioldor.a

ORDIN
,16 ol. aA?.| ,r,. a5

mun. Chi5inIu

Cu privire la planurile de admitere
la studii superioare de licen{I (ciclul I), studii superioare integrate
qi studii superioare de master (ciclul II)
in institu{iile publice de inviflmint superior

in temeiul art. 85, alin. (2), qi art. 140, alin. (l) din Codul Educaliei nr. 15212014,

Hotiririi Guvernului nr. 107 clin 14.07.2021 cu privire la planurile (comanda de stat) de

admitere tn invd[dmdntul superior cu finanlare de la bugetul de stat pentru anul de studii
2021-2022, precum gi in scopul realizdrii prevederilor tratatelor interna{ionale in domeniul
educaliei la care Republica Moldova este parte,

ORDON:
l. A aproba planurile de admitere cu finanlare din bugetul de stat la studii

superioare de licenfd (ciclul I), studii superioare integrate qi studii superioare de master (ciclul

II) in instituliile publice de inv6!6mAnt superior din subordinea Ministerului Educaliei, Culturii
gi Cercetdrii, pentru anul universitar 2021 -2022, previzute in Anexele nr.l,2la prezentul

Ordin.

2. A aproba, pe institulii de invdldmdnt superior, planurile de admitere cu finanfare

din bugetul de stat pentru cet5lenii strf,ini, in temeiul Protocoalelor de colaborare bilaterale, la
studii superioare de licenld qi studii superioare de master, pentru anul universitar202l -2022,
prevdzute in Anexa 3 la prezentul Ordin.

3. A stabili ca instituliile publice de invdldmdnt superior sd efectueze admiterea la

studii superioare de licenla qi master, in baza Regulamentului-cadru privind organizarea

admiterii in ciclul I - studii superioare de licen{d, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaliei,

Culturii Ei Cercetdrii nr.64l din 31.05.2021, Regulamentului cu privire la organizarea

studiilor superioare de master, ciclul II, aprobat prin Hotf,r6rea Guvernului nr. 46412015,

precum Si Regulamentului cu privire la studiile strdinilor in instituliile de tnvdtdmdnt din
Republica Moldova. aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr. 50412017.

4. Rectorii instituliilor publice de inv[fdmdnt superior:

- vor efectua inmatricularea la programele de studii acreditate sau autorizate
provizoriu, in condiliile legii, conform planurilor de admitere cu finan{are din bugetul de stat



la studii superioare de licenli qi studii superioare integrate, in funclie de solicitdrile
candidafilor la studii, in limitele locurilor bugetare alocate prin Anexa nr.l la prezentul Ordin;

- vor repartiza locurile alocate cu finan{are din bugetul de stat pentru admiterea la studii
superioare de master, aprobate prin Anexa nr.2 la prezentul Ordin, la programele de master
acreditate sau autorizate provizoriu, propuse in sesiunea 2020, in domeniile de formare
profesional5 la care se rcalizeazd formarea la ciclur I - licen!6;

- vor efectua inmatricularea strdinilor la studii superioare de licenld gi master, in
limitele locurilor cu finanfare din bugetul de stat, alocate prin Anexa nr.3 la prezentul Ordin, gi

vor prezenta Ministerului Educaliei, Culturii ;i Cercetdrii, pdnd la 25 septembrie 20Zl,listele
persoanelor strdine, inmatriculate, urmare concursului, Ia studii inbazd,de buget;

- vor asigura respectarea planurilor de admitere, aprobate prin prezentul Ordin, fiind
interzis transferul locurilor cu finanfare din bugetul de stat de la o categorie/ anexd la alta, de
la un domeniu general de studiu la altul, de la invdldmdntul cu frecvenfd la invd{6mAntul cu
frecven!f, redusd;

- vor efectua inmatricularea pe bazd de contract cu achitarea taxei de studii la
programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, in condiliile legii, in baza
metodologiei proprii a instituliei de invdfdm6nt superior, in limita capacitdlii de inmatriculare
stabilitd prin acreditare sau autorizarea de functionare provizorie;

- vor asigura consilierea candidatilor in procesul de admitere la studii prin incurajarea
acestora de a accesa orice specialitate, indiferent dacd domeniul din care face parte aceasta este
considerat preponderent feminin sau preponderent masculin;

- vor efectua alocarea locurilor cu finan{are din bugetul de stat persoanelor cu
dizabilitafi, in corespundere cu legisla{ia;

- vor asigurarea inmatricularea absolvenlilor instituliilor de invd!5mAnt din localitdlile
de Est ale republicii la locurile cu destina{ie speciald planificate pentru aceast6 categorie de
candidali;

- vor utiliza alocaliile din bugetul de stat doar pentru pregdtirea cadrelor de specialitate
cu finanlare bugetard (comanda de stat), fiind interzisl redirec{ionarea acestora pentru
pregdtirea cadrelor care iqi fac studiile pebazdde contract;

- vor asigura transparenta procesului de organizare a concursului de admitere.
5. A atenliona conducerea instituliilor de invdfdmAnt superior privind obligativitatea

evaludrii exteme a calitalii in vederea acreditarii/ reacreditdrii programelor de licen!6 qi master
in derulare, in condiliile legii.

6. Direc(ia politici in domeniul invdldmdntului superior (dna Nadejda Veliqco) va
monitoriza procesul de admitere la studii superioare de licenld (ciclul I), studii superioare
integrate qi studii superioare de master (ciclul II) in instituliile de invdlamdnt superior.

7. Controlul asupra execut[rii prezentului Ordin mi-l asum.

Ministru

Doina Usaci, tel.022 233213

4ez Lilia POGOL$A



Anexa nr. I

la Ordinul Ministrului Educa(iei, Culturii gi Cercetarii

"r.4r'fain 
.1fr *,ZOZI

Universitatea de Stat de Educa(ie Fizici qi Sport

Planul de admitere la studii superioare de licenfl (ciclul I),

cu finan(are de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2021-2022

TOTAL: 141 locuri bugetare: l3l cu frecven{6, l0 - cu frecvenld redus6, inclusiv, ll locuri pentru

absolvenlii din raioanele de est.

NOTA: NumSrul de locuri pe bazi de contract, cu achitarea taxei de studii, la ciclul | - licen{a, la

invlfImflntul cu frecven{I redusi, va constitui pdnd la 20 la suti din numlrul total al

locurilor pe bazl de contract, fiind interzis[ inmatricularea la inv[![mdntul cu frecven![ redus[

la specialit6lile la care instituliile nu organizeazd inv6!6m6ntul cu frecvenli.

Codul qi

denumirea
domeniului

seneral de studiu

Specialitatea /
programul de studii la

ciclul I (licen{n)

Nr. de locuri bugetare
planificate

011 $tiin{e ale
educa{iei

35:
Cu frecven{d Cu frecvenld

redusd

0l 11. 16 Educalie .fizicd 25 t0

100 $tiin{e ale
sportului

1 000. I Antrenament sportiv
1000.3 Fitness ;i programe de recreare
1001. 1 Kinetoterapie ;i terapie ocupalionald

70 locuri cu frecventi

101 Servicii
nublice

I 0l 3. I Servicii hoteliere, turi.sm .;i agrement 6 locuri cu frecven!6.

103 Servicii ale
securitl(ii

I 032. I Securitate civild ;i publicd 30 locuri cu fiecventd

(Z?.aq.



' Anexa nr' 2

laordinulMinistruluiEducafiei,CulturiigiCercetarii
nr.,?y'fair{/d.-or'.2021

Planul de admitere la studii superioare de master - ciclul II,

cu finan{are de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2021-2022

NOTA:

l. inmatricularea la programele de master acreditate sau autorizate provizoriu, propuse

in sesiunea ZO2l, se va rcaliza in funcfie de solicitlrile candidalilor la studii, in

domeniile de formare profesionali la care se realizeaz[ formarea la ciclul I - licen(['

2. Raportul cu privire la inmatricularea la master se va face pe programe' cu specificarea

denumirii gi tipului programului de master pe domenii de formare profesionalfl'

Anexa nr. 3

laordinulMinistruluiEducaliei,CulturiigiCercetirii
n .?/fain dl of, zozt

Planul de admitere Pentru strlini
la studii superioare de licen{i-ciclul I qi studii superioare de master-ciclul II

cu finanlare de la bugeiul de stat, pentru anul de studii 2021-2022

vor fi oferite cetAtenilor statelor cu care Republica Moldova are semnate tratate internafionale in

domeniul educaliei, precum: Rominia, Ucraina, Federa{ia Rus6, Republica Bulgaria' Republica

Belarus, Republica Slovacia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Azerbaidjan'

Republica Populard Chineza'

2. Realizarea procesurilor de inmatriculare Ei recunoa$tere a actelor de studii se va desfrgura de

cltre institulia de invi![mAnt in conformitate cu Regulamentul cu privire la studiile strdinilor in

instituliile de tnvayamant tJin Republica Moldova, aprobat prin Hotlrfirea Guvernului nr' 504/

2017, gi prevederile Regulamentului institufional privind organizarea admiterii, fiind interzisi

redistribuirea locurilor cu finan{are bugetarl, ptanificate pentru cetfl{enii strlini'

Denumirea domeniului general de

studiu

Codul Total admiteri - 85 locuri bugetare
planificate

invltlmint cu frecve{4-
Stiinte ale educaliei 0il r5

$tiinle ale sPortului 100 50

Servicii publice l0l
20

Servicii ale securitalii r03

Universitatea de Stat de Educa{ie

Fizici qi Sport

Ciclul I - licen{i Ciclul II - master

5 )

ia bugetul de stat pentru strlini in lnul de studll zul l-/.utl

qlae'


