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5. In limita capacitatii de nmatriculare, stabilite n urma acredit
arii sau autoriz
arii provizorii
a programelor din cadrul Universitatii, cetatenilor Republicii Moldova li se asigur
a accesul la
studiile superioare de master:
(a) pe locuri cu nantare de la bugetul de stat, pe domenii generale de studiu;
(b) pe locuri cu tax
a de studii achitate de persoane zice sau juridice;
(c) pe locuri cu nantare mixta.
6. Admiterea pe baza de contract cu taxa de studii se face dupa aceleasi criterii ca si admiterea
la locurile cu nantare bugetar
a.
7. La studiile superioare de master pot  admisi cet
atenii str
aini si apatrizi, care detin diplome de
studii superioare de licenta sau un alt act echivalent de studii, n baza acordurilor interstatale,
precum si a contractelor individuale de studii.
8. Candidatii au dreptul s
a se nscrie la concursul de admitere la ciclul II  studii superioare de
master concomitent la mai multe institutii de nvat
am
ant superior, dar vor  nmatriculati la
un singur program de master din cadrul unei singure institutii de nvat
amant superior din cele
pentru care au optat.
9. Planul de admitere la programele de studii superioare de master se stabileste de Senatul Universit
atii, n functie de capacitatea de nmatriculare stabilit
a n urma acreditarii sau autorizarii
provizorii a programelor respective.
10. Num
arul de locuri pentru admiterea la un nou program de master este deschis n urma aprob
arii
Senatului ntr-un domeniu general de studiu, n care Universitatea organizeaz
a deja un program
de master acreditat, se stabileste prin redistribuirea capacitatii de scolarizare a programului
acreditat de c
atre programul nou creat, astfel ncat Universitatea sa nu depaseasca limita
capacitatii de scolarizare stabilit
a conform cadrului normativ n vigoare.
11. Propunerile Universitatii privind programele de studii si numarul de locuri pentru ecare program se vor stabili prin consultare cu facult
atile, catedrele si, dupa caz, cu alte autorit
ati,
institutii, organizatii, ntreprinderi, parteneri interesati. Cifra de scolarizare aprobat
a de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercet
arii se va repartiza pe facult
ati de catre Comisia de admitere n functie de numarul de absolventi de la studii de licent
a din anul curent, de programele
de cercetare si de doctorat, de interesul manifestat pentru programele respective de master ale
facultatilor n ultimii 2 ani, respectiv, la ultima admitere n cazul programelor care se deruleaza
mai putin de 2 ani.
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II. INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
12. Candidatii au dreptul s
a se nscrie la concursul de admitere n Universitate la ciclul II  studii
superioare de master concomitent la cel mult trei programe de studii din diverse domenii
generale de studiu, dar vor  nmatriculati la un singur program de master, din cele pentru
care au optat.
13. Persoana admisa la un program de studii superioare de master n baza diplomei de studii
superioare de licent
a sau a unui act echivalent de studii, nsotit de suplimentul la diploma, are
calitatea de student al Universitatii pe ntreaga perioada a prezentei sale n cadrul programului
respectiv, de la nmatriculare si p
ana la sustinerea examenului de nalizare a studiilor superioare
de master sau pana la exmatriculare.
14. Inmatricularea temporara se aplica studentilor altor universit
ati carora li s-a aprobat s
a parcurga n Universitate o parte a programului de studii la care acestia au fost nmatriculati la
Universitatea de origine, obtin
and astfel, calitatea de vizitator. In acest caz, aprobarea se va
realiza n baza studiilor universitare anterioare ale solicitantului si a prevederilor contractului
de colaborare ncheiat cu Universitatea de origine.
15. In cazul nscrierii la ciclul II  de studii superioare de master la un program de studii diferit de
domeniul de formare profesionala absolvit la ciclul I de studii superioare de licenta, candidatul
urmeaza s
a acumuleze 30 de credite transferabile la disciplinele fundamentale si de specialitate
aferente programului de studii pentru care opteaza, ceea ce reprezinta minimul curricular initial
necesar.
Pentru acesti candidati, Comisia de admitere va evalua gradul de compatibilitate a programului
de studiu absolvit si programul de master solicitat. In cazul n care aceste programe nu vor 
compatibile, candidatul va  informat despre necesitatea acumularii suplimentare a unui num
ar
de credite (p
ana la 30), care va  determinat, n perioada 26 august  15 septembrie 2020, de
catre catedrele de prol.
Metodologia de acumulare a minimului initial curricular, elaborat
a de catedra coordonatoare a
programului respectiv pentru ecare domeniu general de studiu, se aprob
a la Consiliul Facultatii
care organizeaz
a programul de master respectiv si se public
a pe pagina Web a Universitatii.
Studiile compensatorii pentru acumularea creditelor necesare se vor realiza prin contract, cu
achitarea taxei de scolarizare.
16. Minimul curricular initial necesar pentru continuarea studiilor superioare la ciclul II la alt
domeniu de formare profesionala poate  acumulat partial sau integral, prin transferarea creditelor acumulate la disciplinele relevante programului de master, obtinute n perioada studiilor
superioare de licenta.
17. Studiile superioare de master la Universitate se organizeaza prin nv
atam
ant cu frecvent
a.
Numarul minim de studenti pentru o grupa academica este de 15 persoane.
3
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18. Concursul de admitere la studii superioare de master (ciclul II) n Universitate, pentru anul
universitar 2020  2021, se organizeaz
a n sesiuni n conditii identice
19. Universitatea va organiza concursul repetat de admitere la studii superioare de master (ciclul
II) pentru anul universitar 2020  2021, la locurile neacoperite.
20. In cazul n care vor r
amane locuri neacoperite, Universitatea va organiza Turul III al Concursului de admitere. Perioada de desfasurare a Turului III va  anuntata n timp util.
21. In vederea perfectarii, de c
atre Comisia de admitere, a dosarelor depuse, candidatii achit
ao
taxa de nscriere la concurs n cuantumul stabilit de Universitate n baza metodologiei proprii.
22. Pentru nscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de nscriere la
concurs, n care vor mentiona, sub semnatura proprie, orientarea studiilor (master de cercetare,
master profesional), programul de master, limba de instruire pentru care opteaz
a, alte date
solicitate de formularul respectiv. In cererea de nscriere la concurs nu se admit corect
ari.
23. Dosarul candidatului la admitere va cuprinde urmatoarele documente:
(a) cererea de nscriere tip;
(b) copia buletinului de identitate;
(c) diploma de studii cu Suplimentul la diplom
a n original ;
(d) Ca urmare a evolutiei situatiei epidemiologice si m
asurilor ntreprinse de autoritati pentru
a preveni r
aspandirea virusului COVID-19 n tara, se recomanda punctului medical universitar, n caz de necesitat,e p
ana la demararea anului de studii, organizarea unor testari
medicale ale candidatilor la studii, cu respectarea anonimatului.
(e) 2 fotograi cu dimensiunile 3 × 4 cm;
(f) certicatele medicale corespunzatoare care atesta gradul de dizabilitate al candidatului
(pentru candidatii cu dizabilitati);
(g) adeverinta de angajare n c
ampul muncii (pentru persoanele angajate n campul muncii);
(h) diplome de gradul I  III obtinute de catre candidat la olimpiade, concursuri, expozitii,
conferinte etc. nationale si internationale;
(i)

copia de pe certicatul de nastere al unuia dintre parinti, pentru cetatenii
statelor-membre ale C.S.I. sau ai t
arilor baltice de nationalitate moldoveni (rom
ani);

(j) copia livretului militar sau a adeverintei de premilitar (de recrut);
(k) chitanta de plata a taxei de nscriere.
24. Inscrierea candidatilor se desf
asoara online, conform metodologiei proprii. Ca exceptie, se
permite prezenta zica pentru depunerea dosarelor a unui numar minim de candidati, care nu
dispun de mijloace digitale respective n virtutatea situatiei economice precare.
4
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25. Inscrierea la concurs se face personal, pe baza buletinului de identitate (pasaportului) n original.
Pentru nscrierea online la concursul de admitere, candidatul va expedia copia scanat
a a buletinului (pasaportului), cu prezentarea originalului acestuia la depunerea n original a actului
de studii.
26. Pentru nscriere, candidatul va depune online la Comisia de admitere Dosarul de concurs,
utilizand softuri institutionale sau instrumente TIC accesibile (Email, Viber, Skype, Messenger,
WhatsApp ).
27. Inscrierea la concurs se face, n numele candidatului, si de o alta persoana pe baz
a de procura.
28. Cererea de nscriere la admitere si alte acte prev
azute de prezentul Regulament se depun online,
tilizand softuri institutionale sau instrumente TIC accesibile (Email, Viber, Skype, Messenger,
WhatsApp ) n termenele stabilite.
29. Dosarul candidatului este preluat de c
atre un secretar tehnic al Comisiei de admitere care
conrma sub semnatur
a, pe cererea de nscriere la concurs a candidatului, ca dosarul este
complet. La sfarsitul zilei, dosarele sunt vericate de un alt membru al comisiei de admitere
care contrasemneaza, conrm
and c
a dosarul candidatului este complet si c
a media general
a de
concurs este calculata corect. Dac
a se constata nereguli, candidatul respectiv va  chemat de
urgent
a la sediul Comisiei de admitere pentru claricari.
30. Orice persoan
a care are dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de
master poate urma o singur
a data un singur program de master nantat de la bugetul de stat.

III. COMISIA DE ADMITERE si ATRIBUTIILE SALE
31. In Universitate se constituie, prin ordinul rectorului, Comisia de admitere pentru organizarea
si desf
asurarea concursului de admitere.
32. Atributiile Comisiei de admitere, competentele Presedintelui si ale Secretarului responsabil sunt
conforme cu cele stipulate n art. 80, 82, 83 ale Regulamentului de organizare si desfasurare
a admiterii la studii superioare de licenta (ciclul I) n Universitatea de Stat ½Alecu Russo din
Balti, pentru anul de studii 2020  2021, aprobat prin Hotar
area Senatului USARB, procesverbal nr. 11 din 28 mai 2020.
33. Remunerarea membrilor Comisiei de admitere se face n conditiile legii, n conformitate cu
num
arul de ore efectiv lucrate.
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 SURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
IV. DESFA
34. Concursul de admitere la studii superioare de master se organizeaz
a n baza mediei generale
de concurs.
35. Media de concurs (M C ) se calculeaz
a dup
a urm
atoarea formula:

M C = 0, 7 · T1 + 0, 3 · T2 ,
unde:

• T1  notele medii pe anii de studii obtinute pe parcursul studiilor superioare de licenta,
ciclul I;
• T2  nota medie de licenta obtinuta la nalizarea studiilor superioare de licenta, ciclul I.

V. INMATRICULAREA CANDIDATILOR
36. Inmatricularea la studii superioare de master (ciclul II) la Universitatea de Stat ½Alecu Russo
din B
alti se face n ordinea descresc
atoare a mediei de concurs (M C ) a candidatilor, n limita
num
arului de locuri stabilite pentru ecare orientare (master de cercetare, master profesional),
specializare, limb
a de instruire si sursa de nantare.
37. Dac
a mai multi candidati obtin aceleasi medii de concurs, se acord
a prioritate:
(a) candidatilor, absolventi ai prolului corespunzator specialit
atii/domeniului de formare
profesionala/ domeniului general;
(b) candidatilor  participanti la olimpiade, concursuri, expozitii, conferinte etc. nationale si
internationale;
(c) candidatilor cu media de licenta mai mare;
(d) candidatilor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat (candidati cu dizabilitate de gradele I si II), care le permite urmarea studiilor si practicarea profesiei n programul ales;
(e) candidatilor din familie de pedagogi pentru domeniul de formare 011 Stiinte ale Educatiei.
38. Studentii nmatriculati la studii superioare de master pot obtine, n conditiile legii, bursa de
master. Bursele se acord
a conform Regulamentelor stabilite prin Hotar
are de Guvern.
39. Candidatii exmatriculati de la studii superioare de master, care au beneciat de nantare
bugetara, au dreptul sa se restabileasc
a pentru continuarea studiilor doar la studii cu tax
a.
40. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master si nmatricularea candidatilor
care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului Universitatii.
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41. Informatia privind rezultatele concursului de admitere, listele candidatilor nmatriculati, cu indicarea mediilor de concurs, si, dup
a caz, locurile neacoperite se aseaz
a pe site-ul Universitatii
www.usarb.md.

VI. DISPOZITII FINALE
42. Studiile se fac n limba roman
a. Universitatea poate planica, pentru concursul de admitere,
grupe si cu alt
a limba de instruire decat romana (engleza, franceza, german
a, rusa etc.) n
limita planului de nmatriculare aprobat n modul stabilit.
43. Candidatii nmatriculati la studii, care nu s-au prezentat la Universitate timp de cel mult zece
zile de la nceputul anului universitar si care nu prezint
a n acest termen acte de justicare,
sunt exmatriculati. Pe locurile vacante vor  nmatriculati candidatii urm
atori din lista de
admitere.
44. Reclamatiile cu privire la organizarea si desfasurarea admiterii, precum si la nmatricularea
candidatilor sunt solutionate de Comisia de admitere a Universitatii de Stat ½Alecu Russo din
Balti n termen de 10 de zile de la data as
arii rezultatelor.
45. Raportul privind admiterea si nmatricularea candidatilor, elaborat conform modelului stabilit
de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercet
arii, validat prin semn
atura presedintelui Comisiei
de admitere, se prezint
a la Ministerul Educatiei, Culturii si Cercet
arii, pe suport hartie si n
varianta electronica.
46. Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii va monitoriza modul de organizare si desfasurare a
admiterii si nmatricularii n Universitatea de Stat ½Alecu Russo din B
alti.
47. Atributiile Senatului Universitatii privind modicarea prevederilor prezentului Regulament
sunt delegate Comisiei de admitere.
48. Comiterea fraudelor de natura s
a favorizeze nmatricularea unor candidati sau constarea altor
contraventii dovedite, vor  sanctionate conform legislatiei n vigoare.
49. Regulamentul a fost reviziut n baza Ordinului Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii al
Republicii Moldova, nr. 531 din 10 iunie 2020 si aprobat la sedinta Senatului Universitat
atii
din 29 iunie 2020.


NOTA:
1. In cazul evalu
arii cunostintelor n sistemul de cinci puncte, notele din actul de studii se vor
echivala n sistemul de zece puncte, dupa cum urmeaza:
Nota n sistemul de 5 puncte
Nota n sistemul de 10 puncte
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Exceptie constituie notele din Atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii
de specialitate si superioare cu distinctie, care se vor nmulti cu coecientul 2.
2. In cazul evalu
arii cunostintelor n sistemul de douasprezece puncte, notele din actul de studii
se vor echivala n sistemul de zece puncte, dup
a cum urmeaz
a:

Nota n sistemul de 12 puncte
Nota n sistemul de 10 puncte
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7
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