


Regulament 

cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară  

în Universitatea de stat “Alecu Russo” din Bălţi 

 

1. Regulamentul  cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în 

Universitatea de stat “Alecu Russo” din Bălţi (în continuare – Regulament) reglementează modul 

şi condiţiile de organizare a concursului pentru ocuparea locurilor cu finanţare bugetară la ciclulI 

– studii superioare de licenţă în Universitate şi este elaborate în conformitate cu următoarele acte 

normative: 

 Legea Învăţămîntului a Republicii Moldova nr. 547 din 21.07.1995 şi modificărilor 

ulterioare; 

 Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul universitar în baza Sistemului 

Naţional de Credite de Studiu (Anexă la ordinal ME nr. 726 din 20.09.2010); 

 Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în 

instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova (Anexă la ordinal ME nr. 748 

din 12 iulie 2013); 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt 

superior din Republica Moldova la ciclul I – studii superioare de licenţă (Anexă la ordinal ME 

nr. 369 din 06 mai 2014). 

2. Înmatricularea la locurile cu finanţare bugetară, stabilite anual prin planurile de 

înmatriculare în Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi (USARB) la ciclul I – studii 

superioare de licenţă, se realizează în conformitate cu cerinţele Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova şi 

metodologiile proprii ale USARB. 

3. Locurile cu finanţare bugetară sînt garantate studenţilor anului I, declaraţi admişi la 

studii superioare cu finanţare bugetară, pe parcursul primului an de studii, fiind interzisă orice 

intervenţie care are drept scop redirecţionarea locurilor respective către alţi studenţi, inclusiv de 

la alte specialităţi. 

4. Studenţii orfani, studenţii rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi persoanele cu dizabilitate 

severă și accentuată îşi păstrează statutul de studenţi bugetari pe întreaga perioadă a studiilor.  

5. Locurile pentru studii cu finanţare bugetară se scot la concurs anual, după finalizarea 

anului de studii în curs, inclusiv a sesiunii ordinare de vară și realizarea integrală a planului de 

învățămînt pentru anul respectiv.  

6. La locurile pentru studii cu finanţare bugetară pot pretinde studenţii de la ciclul I – 

studii superioare de licenţă, admişi la studii la locurile cu finanţare bugetară, precum şi studenţii 



admişi la studii în bază de contract, încheiat între USARB şi persoanele fizice, cu achitarea taxei 

pentru studii. 

7. Concursul pentru locurile cu finanţare bugetară se efectuează în termen de 15 zile după 

finalizarea anului de studii în curs (începînd cu anul întîi de studii) și realizarea integrală a 

planului de învățămînt pentru anul respectiv.  

8. Concursul pentru locurile cu finanţare bugetară se realizează pe specialităţi, ani de 

studii, precum şi în funcţie de forma de studii, cu respectarea numărului și a repartizării pe 

specialități a locurilor bugetare aprobate la admitere. Selectarea candidaţilor la locurile cu 

finanţare bugetară se realizează în cadrul facultăţilor USARB. 

Locurile cu finanțare bugetară rămase libere la unele specialități, în urma concursului, vor 

fi repartizate la alte specialități la decizia Senatului universitar. 

9. Criteriul, în baza căruia se va efectua concursul pentru ocuparea locurilor cu finanţare 

bugetară pentru studenții promovați la anul II şi următorii ani de studii, îl constituie rezultatele 

academice atestate de către candidați în cadrul sesiunilor din anul respectiv de studii.  

10. Lista studenţilor candidaţi la locurile cu finanţare bugetară se completează în ordinea 

descrescătoare a mediei de concurs, calculată ca media aritmetică a mediilor semestriale din 

sesiunile de iarnă și de vară din anul respectiv, pînă la acoperirea numărului aprobat de locuri 

bugetare, cu respectarea prevederilor pct. 8.  

11. Media semestrială se va calcula cu două cifre după virgulă, în baza notelor la unităţile 

de curs/disciplinele prevăzute în planul de învăţămînt pentru sesiunea (semestrul) respectivă, 

inclusiv notele de la stagiile de practică, cu excepţia cursurilor la libera alegere.  

12. În caz de coincidenţă a mediei notelor, la selectarea candidaţilor, se vor lua în 

considerare următorii factori:  

 situaţia familială şi materială a studentului, confirmată prin acte doveditoare; 

 frecvenţa studentului; 

 participarea la activităţi extracurriculare în cadrul USARB; 

 activitățile certificate de voluntariat; 

 alte activități stabilite prin decizia Senatului universitar.  

13. Participarea la concurs este din oficiu, fiecare student de la domeniul/specialitatea 

respectivă fiind declarat eligibil în mod automat, fără depunerea unei cereri în acest sens.  

14. Nu sînt eligibili şi nu pot participa la concurs studenţii care nu au realizat integral, în 

termenele stabilite, planul de învăţămînt pentru fiecare semestru al anului de studii precedent şi 

nu au acumulat numărul stabilit de credite, inclusiv studenţii restanţieri (cu excepţia celor care nu 

au promovat sesiunea de examinare în termenele stabilite din motive de boală, confirmate 

documentar, și în cazuri de mobilitate), indiferent de numărul restanţelor academice.  



15. Dacă studentului i s-a prelungit sesiunea pe motiv de boală, atunci locul bugetar rămîne 

vacant pînă la expirarea termenului de susţinere a sesiunii. 

16. Dacă studentul a participat în programul Work Travel şi o parte din examene urmează 

să le susţină după reîntoarcere la studii, locul bugerar rămîne vacant pînă la susţinerea 

disciplinelor din planul de învăţămînt pentru anul precedent, dar nu mai tîrziu de 25 septembrie. 

17. Dacă studentul a participat în program de mobilitate pe un semestru/an de studii şi nu 

are accumulate respective 30/60 de credite şi n-a susţinut probele-diferenţă din planul de studii 

pentru acumularea a 30/60 credite, respectiv, el pierde dreptul de a participa la concursul 

locurilor cu finanţare bugetară. 

18. În caz de participare în programele de mobilitate şi acumularea creditelor necesare 

pentru promovare în anul următor de studii, media semestrială/anuală se va calcula în 

conformitate cu Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza 

Sistemului Naţional de Credite de Studiu (cap. XII. Scala de evaluare). 

19. Dacă studentul aflat în programul de mobilitate a acumulat 30/60 de credite dar nu are 

toate disciplinele sau echivalentul acestora din planul de învaţămînt, acesta poate participa la 

concursul locurilor cu finanţare bugetară, urmînd pe parcursul următorului an de învăţămînt să 

susţină diferenţele din planul de studii. 

20. Dacă studentul a participat în programul de mobilitate pe un termen redus (1-2 luni) 

acestuia i se prelungeşte sesiunea şi i se păstrează dreptul de a participa la concursul locurilor cu 

finanţare bugetară. 

21. După definitivarea listei studenţilor, admişi pentru continuarea studiilor la locurile cu 

finanţare bugetară și în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, acestora li se comunică, 

contra semnătură, faptul despre condițiile în care urmează să-și continue studiile în următorul an 

de studii. 

22. Studentul admis pentru continuarea studiilor la locurile cu finanţare bugetară este în 

drept, în termen de trei zile din momentul aducerii la cunoştinţă, să refuze locul bugetar, 

depunînd în acest sens o cerere în formă scrisă. În acest caz, locul eliberat este propus 

următorului candidat sub linie în listă cu cea mai mare medie de concurs.  

23. Dacă candidaţii nominalizaţi în punctele 15-20 nu au realizat integral, în termenele 

stabilite, planul de învăţămînt şi nu au acumulat numărul stabilit de credite, sau media de concurs 

este joasă, atunci locul eliberat este propus următorului candidat sub linie în lista cu cea mai 

mare medie de concurs. 

24. Repartizarea nominală a locurilor cu finanţare bugetară pe specialități după finalizarea 

concursului se realizează prin ordinul rectorului, în baza rezultatelor concursului la facultăţi, cu 

respectarea prevederilor pct. 8. 

 



 

25. Studenţii care beneficiază de studii cu finanţare bugetară, dar își întrerup studiile 

universitare ca urmare a acordării concediului academic, precum și studenții implicați în 

programe de mobilitate, la revenirea la studii vor beneficia în continuare, pînă la expirarea anului 

de studii în curs, de studii cu finanţare bugetară.  

26. Studenții de la anul II și următorii ani de studii cu statut de student bugetar, în caz de 

transfer la o altă instituție de învățămînt superior sau la o altă specialitate din cadrul 

Universităţii, pot pretinde și participa la concursul pentru ocuparea locurilor cu finanţare 

bugetară în cadrul acesteia numai după finalizarea anului de studii în curs, în condiţii generale.  

27. În cazul abandonării studiilor pe parcursul anului de studii, confirmat printr-o cerere 

scrisă a studentului bugetar, sau exmatriculării acestuia din alte motive, locul cu finanţare 

bugetară va fi redistribuit primului student din acelaşi an de studii, care îşi face studiile la 

specialitatea respectivă în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, cu cea mai mare 

medie de concurs sau utilizat pentru scutiri parțiale sau totale de plata taxei pentru studii a 

studenților vulnerabili/cu situația materială dificilă cu cea mai mare medie de concurs de la anul 

II și următorii ani de studii, în condițiile legislației în vigoare.  

28. Studenţii care au beneficiat de statutul de studenţi bugetari cel puţin 2 ani în 

programele de 180 credite de studio şi 3 ani în programele de 240 credite de studiu se consideră 

absolvenţi bugetari cu drepturile şi obligaţiile care rezultă conform actelor normative în vigoare.  

29. Rectorul Universităţii va asigura transparenţa în procesul de distribuire a locurilor cu 

finanţare bugetară, cu respectarea prevederilor pct. 8. În acest scop, la întocmirea listelor vor fi 

implicaţi reprezentanţi ai structurilor de autoguvernanță studenţească, alţi membri desemnaţi la 

nivel instituţional. Informația privind procesul de redistribuire a locurilor cu finanțare bugetară 

se va mediatiza la nivel universitar, inclusiv prin plasarea pe pagina web a Universităţii.  

30. Decanii facultăţilor, în mod obligatoriu, vor adduce (în scris) la cunoştinţa părinţilor 

studenţilor, admişi la studii cu finanţare bugetară, despre necesitatea încheierii unui contract de 

studii şi achitării taxei de studii pentru anul următor de studii, în caz de pierdere a acestora 

locului bugetar. 

31. Organizarea concursului la locurile cu finanţare bugetară este obligatorie începînd cu 

vara anului 2014.  

32. Prezentul Regulament se aplică studenţilor admiși la studii la ciclul I – studii 

superioare de licenţă, în sesiunea de admitere 2013 și următoarele sesiuni.  

33. Universitatea poate elabora regulament propriu privind organizarea concursului la 

locurile cu finanţare bugetară cu detalierea prevederilor Regulamentului-cadru emis de minister. 

Regulamentul Universităţii nu va conţine prevederi care nu corespund Regulamentului-cadru.  



34. Regulamentul la nivel de Universitate privind organizarea concursului la locurile cu 

finanţare bugetară la ciclul I - studii superioare de licenţă, se va aproba de Senatul universitar. 




