
 
Ministerul  Afacerilor Interne al Republicii  Moldova 

 
Academia „Ştefan cel Mare” 

 
HOTĂRÎREA  

Senatului Academiei „Ştefan cel Mare”  
 

 
nr. 4                mun.Chişinău                  „ 30”  iunie 2017                   
 
 

 
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii 
la studii superioare de licenţă (ciclul I) în 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

 
   În conformitate cu prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 
din 17 iulie 2014, ordinului Ministerului Educaţiei nr. 272 din 2 mai 2017 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului–cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii 
superioare de licenţă (ciclul I) în instituţiile de învăţământ superior”, Senatul Academiei 
„Ştefan cel Mare”, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. A aproba Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii 
superioare de licenţă (ciclul I) în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI (anexă). 

2. Secretarul Senatului va aduce prezentul Regulament la cunoştinţa persoanelor 
interesate și asigura mediatizarea acestuia. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina comisarului 
principal Valentin Chirița, prorector pentru studii şi management al calităţii. 
 

 
Preşedintele Senatului, 
dr., conf. univ.                                                                       Simion CARP 
 
 
Secretarul Senatului, 
dr., conf. univ.                                                                    Valentin CHIRIŢA 



Anexă 
 la Hotărârea Senatului  
nr. 4 din  30 iunie 2017 

 
REGULAMENTUL 

de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I)  
în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art.78-80, 85,89,91 ale 
Codului educaţiei, Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al 
specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învățământ superior, ciclul I, 
aprobat prin Legea nr.142-XVI din 07.07.2005,  ordinul  Ministrului Educației nr. 272 
din 02.05.2017  „Privind Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – 
studii superioare de licență pentru anul universitar 2017 – 2018”  şi ordinul MAI nr. 86 
din 24 martie 2017 „Cu privire la recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru concursul 
de admitere în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI în anul 2017”. 

2. Admiterea în învăţământul superior la Academia „Ştefan cel Mare” (în 
continuare Academie) se efectuează în bază de concurs şi are drept scop realizarea 
selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini pentru specialităţile  Drept, 
Drept.  Securitate de frontieră  şi Securitate civilă şi ordine publică, după cum urmează: 

a)  La Facultăţile Drept şi Securitatea civilă şi ordine publică, conform 
următoarelor domenii de studiu: 

Codul şi 
denumirea 
domeniului 

general de studiu 

Codul şi denumirea 
domeniului de formare 
profesională la Ciclul I 

(studii superioare de 
licenţă) 

Codul şi 
denumirea 
specialităţii 

(programei de 
studii) 

Numărul 
creditelor de 

studiu (60 credite 
= 1 an de studiu) 

38 Drept 381 Drept 381.1 Drept 
381.2 Drept. 
Securitatea 
frontierei 

240 
(4 ani de studii) 

86 Protecţie, 
pază şi securitate 

861 Protecţie, pază şi 
securitate 

861.1 Securitate 
civilă şi ordine 

publică 

180 
(3 ani de studii) 

b) Absolvenţilor la specialitatea Drept le vor fi eliberate diplome de licenţiaţi în 
drept şi vor urma una dintre specializările: activitate de urmărire penală, expertiză 
criminalistică, securitate a frontierei. 

c) Absolvenţilor la specialitatea Securitate şi ordine publică le vor fi eliberate 
diplome de licenţiaţi în Protecţie, pază şi securitate şi vor urma  una dintre 
specializările: inspector investigaţii speciale; ofiţer de sector; ofiţer al poliţiei de 
patrulare, specialist al serviciului penitenciar, ofițer al trupelor de carabinieri. 

d) Repartizarea pe domenii de formare profesională se va efectua după admiterea 
la studii, iar repartizarea la specializări se va efectua după anul I de studii. Drept criterii 



de repartizare vor servi, prioritar, reuşita academică curentă, opţiunile studenţilor şi 
respectarea disciplinei în perioada anului de studii. 

3. Concursul de admitere se organizează în cadrul Academiei pe domenii de 
formare profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă), în funcţie de forma de 
învățământ şi sursa de finanţare (buget, contract), în limita planurilor de înmatriculare 
aprobate în modul stabilit.  

4. Admiterea în Academie se efectuează dacă candidatul a perfectat pe deplin 
dosarul de participare la concurs.  Admiterea la locurile cu taxă de studii se efectuează 
conform regulilor generale, prioritate acordându-se persoanelor care au fost declarate 
apte de către Comisia medico-militară  şi au urmat procedurile de angajare în serviciile 
MAI. 
 

II. COTE DE ÎNMATRICULARE 
5. Cota-parte la admitere în învățământul cu frecvență se stabileşte după cum 

urmează:  
-  pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat – 90 la sută;  
- pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate care solicită 
specialităţi/domenii de formare profesională conform profilului studiat în colegiu – 10 
la sută. 

6. Locurile de înmatriculare la studii cu frecvenţă redusă nu se vor diviza pe cote 
după baza admiterii. Prioritate la înmatricularea studii cu frecvenţă redusă (locuri 
bugetare) se va acorda persoanelor ce posedă studii medii de specialitate, vechime în 
muncă în organele afacerilor interne nu mai puţin de 1 an. Locurile la studii cu frecvenţă 
redusă vor fi ocupate în ordinea descrescândă a mediei de concurs. 
  7. Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare 
specialitate/domeniu de formare profesională), prevăzute în planul de înmatriculare cu 
finanţare bugetară, pentru:  

a) copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;  
b) copiii ai căror ambii părinţi sînt invalizi;  
c) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii 

şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea 
consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare 
post-conflict cu caracter umanitar în Irak;  

d) copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;  
e) absolvenţii liceelor din raioanele de est ale Republicii Moldova  și mun. Bender, 

care au studiat conform programelor de învățământ, aprobate de Ministerul 
Educaţiei al Republicii Moldova;  

f) tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen. 
8. Înscrierea la cota stabilită în pct.7 se efectuează la solicitarea candidaţilor. 

Candidaţii din categoriile enumerate la pct.7 pot participa, concomitent, la concursul 
general de admitere.  

9. Cota de admitere pentru candidaţii de gen feminin la locurile cu finanţare 
bugetară (cu excepţia locurilor prevăzute la învăţământul cu frecvenţă redusă) constituie 
pînă la 30 la sută din numărul total de locuri prevăzut pentru învățământul cu  



frecvență.  La decizia Comisiei de admitere, aceasta poate fi majorată până la 40 la 
sută, cu votul a ¾ din numărul total de membri. 
 

III. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 
  10. La concursul de admitere în Academie se pot înscrie deţinători ai diplomei de 
bacalaureat, diplomei de studii medii de specialitate (colegiu), potrivit profilului, 
diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licenţă sau a actului echivalent 
de studii.  

11. Candidaţii pentru locurile cu finanţare bugetară la concursul de admitere la 
facultăţile Academiei „Ştefan cel Mare” trebuie să corespundă cumulativ următoarelor 
condiţii: 

a) să fie cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliu permanent pe teritoriul 
acesteia; 

b) să cunoască limba română: scris şi vorbit; 
c) să fie declarat apt din punct de vedere fizic, psihic şi medical; 
d) cetăţenii Republicii Moldova, deţinători ai actelor de studii eliberate de 

instituţiile de învățământ din localităţile de est ale Republicii Moldova, vor fi înscrişi la 
concursul de admitere în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 
efectele juridice ale actelor de studii eliberate de instituţiile de învățământ 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. 

e) să nu aibă antecedente penale, să nu fie sub urmărire penală, cu excepţia 
cazurilor de reabilitare; în caz de liberare de răspundere penală de către instanţa de 
judecată în conformitate cu prevederile art.53 al Codului penal al Republicii Moldova, 
candidatul nu poate fi înscris la concursul de admitere; 

f) bărbaţii să nu depăşească vîrsta de 27 de ani şi să aibă o înălţime nu mai mică de 
170 cm (168 cm – pentru absolvenţii liceelor în anul curent); femeile să nu depăşească 
vîrsta de 25 de ani şi să aibă o înălţime nu mai mică de 165 cm; 

g) să nu fie membri ai partidelor politice sau mişcărilor, organizaţiilor cu caracter 
politic. 

12. Condiţiile prevăzute în pct. 11 a), e), g) ale prezentului Regulament nu se 
răsfrîng asupra candidaţilor la concursul de admitere pentru locurile la studii cu taxă. 

13. Candidaţii la locurile cu finanţare bugetară la forma învățământ cu frecvenţă 
redusă trebuie să deţină în mod obligatoriu calitatea de funcţionar public cu statut 
special (funcţionar cu statut special), avînd la data înscrierii în concursul de admitere 
vechime în muncă nu mai puţin de un an în subdiviziunile MAI. Pentru candidaţii 
respectivi nu se aplică condiţiile prevăzute în pct.11 e), f) ale prezentului Regulament. 

14. La concursul de admitere la învățământul cu frecvență cu taxă, precum şi cel 
cu frecvenţă redusă, nu se stabileşte limita de vârstă.  
  15. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la ambele domenii 
de formare profesională în cadrul Academiei. 

16.  Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă 
care solicită a doua specialitate, pot urma studiile cu achitarea taxei, în cazul in care au 
urmat studii în  facultate din contul bugetului de stat.  
 17. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:  



a) actul de studii cu anexa respectivă: copia pentru participarea la concurs şi  
originalul după anunţarea rezultatelor concursului;  

b) decizia Comisiei medico-militare pentru persoanele care participă la concurs 
pentru locuri bugetare.  

c) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare 
republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă 
participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de 
Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;  

d) 4 fotografii 3x4 cm şi una 9x12; 
e) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani 

şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan; 
f) certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al  

părinţilor acestora;  
g) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile 

militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în 
războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, 
eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului 
la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;  

h) certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu patru şi 
mai mulţi copii);  

i) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);  
j) certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe 

anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, 
urmînd ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;  

k) chitanţa de plată a taxei de înscriere. 
18. Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate 

(paşaportul), o copie a vizei domiciliului permanent al lor sau al părinţilor, livretul 
militar sau adeverinţa de premilitar. Comisia de admitere va organiza interviuri cu 
candidaţii la concurs. 
  19. Cererea de înscriere la concursul de admitere şi alte acte prevăzute de 
prezentul Regulament se depun la Comisia de admitere a Academiei. În cerere, 
candidaţii vor menţiona specialităţile/domeniile de formare profesională (în ordinea 
preferinţei), forma de învățământ (cu frecvență, cu frecvenţă redusă),  pentru care 
optează la studii cu finanţare bugetară şi prin contract cu achitarea taxei de studii.  

20. Candidaţii la admitere vor achita o taxă de înscriere la concurs în sumă de 50 
lei MD. Mijloacele băneşti,  respective, se depun la contabilitatea Academiei. Devizul 
de cheltuieli se aprobă de către preşedintele Comisiei de admitere. Se scutesc de taxă 
pentru participare la concurs candidaţii ce corespund criteriilor din p.7, lit. a-d.  

21. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot 
solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere. 

22. Candidaţii la studii se admit la concurs, în mod de excepţie, la discreţia 
Comisiei de admitere, în următoarele cazuri: 

a) sînt recomandaţi condiţionat la studii de către laboratorul psihofiziologic al 
Comisiei medico-militare centrale a MAI, ori de către Comisiile altor 
beneficiari. 



b) sînt diagnosticaţi cu „delăsare pedagogică” sau „nivel intelectual sub mediu”; 
c) au fost reexaminaţi medical în urma constatării iniţiale a inaptitudinii pentru 

studii în instituţiile de învățământ ale MAI de către Comisia medico-militară 
centrală a MAI, sau Comisiile altor beneficiari. 

23. Candidaţii înscrişi la concurs, prin intermediul serviciului resurse umane, se 
prezintă la sediul Academiei „Ştefan cel Mare” în ziua şi la data stabilită, avînd cu sine 
buletinul de identitate, o copie a vizei domiciliului permanent al lor sau al părinţilor, 
livretul militar sau adeverinţa de recrutare. 

24. În ziua prezentării candidaţilor, Secretariatul Comisiei de admitere efectuează 
următoarele măsuri: 

a) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor; 
b) încasează taxa de participare la concurs; 
c) eliberează fişa-tip de concurs. 
25. Preşedintele Comisiei de admitere, vicepreşedintele ori un membru al 

acesteia, desemnat de preşedinte, familiarizează candidaţii cu condiţiile de organizare şi 
desfăşurare a concursului. 

 
IV. COMISIA DE ADMITERE, ATRIBUŢII 

26. În Academie, prin ordinul rectorului, se constituie Comisia de admitere pentru 
organizarea, desfăşurarea şi supravegherea desfăşurării concursului de admitere.  
  27.Comisia de admitere la nivelul instituţiei se constituie din:  

a) preşedinte - rectorul instituţiei de învățământ;  
b) vicepreşedinte, 
c) secretar responsabil;  
d) membri - cadre didactice/de cercetare, funcţionari din Academie.  

28. Comisia de admitere are următoarele atribuţii:  
a) organizează activităţi de orientare profesională, expoziţii, întîlniri cu elevii, 

emisiuni radiofonice şi televizate; publică materiale informative despre 
Academie. 

b) asigură condiţii pentru activitatea secretariatului şi comisiei de examinare a 
contestărilor;  

c) face publice planul de admitere pe specialităţi/domenii de formare profesională, 
taxele de şcolarizare stabilite pentru anul respectiv de studii;  

d) afişează, zilnic, informaţii privind numărul cererilor depuse pentru fiecare 
specialitate /domeniu de formare profesională în dependenţă de categoriile de 
candidaţi la concurs şi forma de învățământ (cu frecvență, cu frecvenţă redusă);  

e) verifică activitatea secretariatului;  
f) analizează, generalizează rezultatele admiterii şi elaborează Raportul privind 

admiterea şi înmatricularea candidaţilor, conform modelului stabilit de Ministerul 
Educaţiei;  

g) prezintă propuneri pentru perfecţionarea procesului de admitere. 
29. Preşedintele (vicepreşedintele) Comisiei de admitere are următoarele 

competenţe:  



a) aduce la cunoştinţa membrilor comisiei de admitere şi a comisiei de contestare 
prezentul Regulament şi actele normative ce reglementează organizarea şi 
desfăşurarea admiterii;  

b) stabileşte atribuţiile membrilor comisiei;  
  30. Secretarul responsabil al Comisiei de admitere are următoarele competenţe:  

a) participă la elaborarea planului de activităţi privind organizarea şi desfăşurarea 
admiterii;  

b) acordă consultanţă candidaţilor şi părinţilor acestora în probleme ce vizează 
admiterea;  

c) asigură instructajul şi dirijarea activităţii secretariatului;  
d) este responsabil de completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor, precum şi de 

completarea avizelor privind organizarea şi desfăşurarea admiterii şi 
înmatriculării. 
31. În cadrul Comisiei de admitere activează secretariatul cu atribuţii de asistenţă 

tehnică a activităţii Comisiei.  
      32. Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an calendaristic.  

33. Aceeaşi persoană poate ocupa funcţia de secretar responsabil al Comisiei de 
admitere cel mult trei ani la rând, în perioada de 5 ani.  

34. Ziua de muncă a membrilor Comisiei de admitere şi a secretariatului 
Comisiei, inclusiv pauza de masă, nu va depăşi opt ore în săptămâna de 6 zile 
lucrătoare.  
  35. Remunerarea membrilor Comisiei de admitere se efectuează în condiţiile 
legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate.  
 

V. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
  36. Concursul de admitere se va desfăşura fără promovarea unor probe de 
aptitudini. 

37. Candidaţii admişi la concurs sunt consideraţi apţi pentru serviciu de către 
Comisia medicală centrală sau Comisiile altor beneficiari. 

38. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de 
specialitate (colegiu) şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare/de 
licenţă, care solicită un alt domeniu decît profilul specialităţii studiat în colegiu sau în 
instituţia de învățământ superior participă la concursul de admitere la locurile 
planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate.                                                                                     
   39. Media de concurs se calculează pîna la sutimi, fără rotunjire.  
  40. În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, notele din actul de 
studii se vor echivala în sistemul de zece puncte, în conformitate cu Nota, parte 
integrantă a prezentului Regulament. 

41. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat pentru 
învățământul cu frecvență se va efectua în baza următoarei formule: 

MC=0,5 MEB + 0,2LR1 + 0,2LS1 + 0,1NI1 
unde:   

MC – media de concurs, calculată ca medie ponderată; 
MEB – media examenelor de bacalaureat (de absolvire); 



LR1  - nota la limba română din anexa de la diploma de bacalaureat (atestatul de 
absolvire); 

LS1- nota la limba străină (prima) din anexa de la diploma de bacalaureat 
(atestatul de absolvire). 

NI1 – nota medie la istorie din anexa de la diploma de bacalaureat (atestatul de 
absolvire).  

42. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de 
specialitate (colegiu), se va efectua în baza diplomei de bacalaureat. 

43. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare, 
pentru secţiile zi şi cu frecvenţă redusă, se va efectua în baza următoarei formule: 

MC=0,5MAN + 0,5MEA, 
unde:   

MC – media de concurs, calculată ca medie ponderată; 
MAN – media anilor de studii; 
MEA  - media de la examenele de absolvire, inclusiv teza sau proiectul susţinut. 
44. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat pentru 

secţia cu frecvenţă redusă se va efectua conform formulei prevăzută în p.42. 
 

VI. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR 
  45. În baza principiilor de autonomie universitară se constituie comisia de 
examinare a contestărilor, care decid asupra temeiniciei contestărilor depuse.  

46. Comisia de contestare se constituie din preşedinte şi 2-3 membri. 
47. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestărilor nu pot fi 

membri ai Comisiei de admitere. Componenţa comisiei este aprobată prin ordinul 
rectorului Academiei.  
  48. Comisia activează din momentul începerii sesiunii de admitere şi 48 ore după 
afişarea listei candidaţilor înmatriculaţi.  
  49. Contestările se depun nu mai târziu de 24 de ore din momentul afişării 
rezultatelor. 

50. Comisia examinează cererea de contestare a candidatului şi prezintă 
concluziile sale preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de examinare a 
contestărilor sînt definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la 
momentul înregistrării cererii de contestare.  
  51. Remunerarea membrilor Comisiei de examinare a contestărilor se efectuează 
în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate. Aceste ore se 
includ în norma didactică. 
 

VII. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR 
  52. Rezultatele concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere a 
Academiei. În listele nominale, candidaţii sînt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei 
de concurs.  
  53. În rezultatul concursului de admitere se va întocmi un proces-verbal, semnat 
de către preşedintele şi secretarul Comisiei de admitere.  
  54. Înmatricularea la învățământul cu frecvență şi la învățământul cu frecvenţă 
redusă se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în 



limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate /domeniu de formare 
profesională, formă de învățământ, categorie de candidaţi şi sursă de finanţare.  

55. Dacă mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, 
înmatricularea se va face acordîndu-se prioritate:  

a) candidaţilor vizaţi la pct.7 al prezentului Regulament;  
b) candidaţilor, participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc. 

naţionale şi internaţionale;  
c) candidaţilor, absolvenţi ai profilului umanist;  
d) persoanelor angajate în câmpul muncii, tinerilor care au îndeplinit serviciul 

militar în termen; 
e) persoanelor care practică activităţi de voluntariat în conformitate cu Legea nr.121 

din 18 iunie 2010. 
  56. La cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de 
admitere cu finanţare bugetară, la înmatriculare se va acorda prioritate copiilor orfani şi 
copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan. Înmatricularea la 
locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor 
de concurs ale candidaţilor, conform ordinii stabilite în punctul 7 al prezentului 
Regulament. 
  57. Candidaţii declaraţi admişi sînt înmatriculaţi la anul întîi de studii în baza 
deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul rectorului instituţiei de învățământ. 
Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu 
indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe panourile 
de informaţii ale Academiei.  
  58. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu au fost acoperite toate 
locurile din Planul de înmatriculare aprobat, se anunţă concurs repetat pentru locurile 
neacoperite.  
  59. Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu instituţia de 
învățământ un contract elaborat în baza Contractului-tip privind realizarea studiilor în 
instituţiile de învățământ superior şi mediu de specialitate (la zi), în grupele cu finanţare 
bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în cîmpul muncii. 
 60. Academia are obligaţia, la cererea candidatului, să restituie în cel mult 48 de 
ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, actele persoanei, 
care nu a fost înmatriculată sau ale persoanei care renunţă la locul obţinut prin admitere, 
după afişarea rezultatelor finale.  
  61. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură 
dată, pentru fiecare din cele 2 cicluri de studii universitare. 
  62. Candidaţii declaraţi admişi, care nu prezintă pînă la data stabilită actele de 
studii în original sau nu se prezintă în instituţia de învățământ timp de cel mult 7 zile de 
la începutul cantonamentelor (pentru candidaţii admişi la locuri bugetare) sau anului de 
studii şi care nu prezintă acte de justificare în acest termen, sînt exmatriculaţi. Pe 
locurile devenite vacante sînt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere. 
Dacă persoanele admise la învățământ cu frecvență, locuri bugetare refuză să participe 
la cantonamente, acestea sunt exmatriculate şi la studii sunt admişi următori candidaţi. 
  63. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la 
înmatricularea candidaţilor, sînt soluţionate de Comisia de admitere a Academiei, 



Comisia Republicană de Admitere, Ministerul Educaţiei şi MAI, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.  
  64. Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri 
internaţionale şi naţionale au dreptul să fie înmatriculaţi în afara concursului, în limita 
locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară.  

65. Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) 
la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din 
ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională 
solicitat, în afara concursului. 
   66. Premianţii competiţiilor sportive naţionale, europene şi mondiale (locurile I-
III), din ultimii trei ani, se înmatriculează în afara concursului, în limita locurilor 
acordate. 
 

IX. DISPOZIŢII FINALE 
67. Admiterea la ciclul II, studii superioare de master  se va realiza, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii 
superioare de master, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.464 din 28 iulie 2015, 
precum și ale regulamentului instituțional pus în aplicare. 

68. Comisia de admitere va stabili termenele de depunere a cererilor de 
participare la concursul de admitere, de organizare a concursului repetat şi anunţarea 
rezultatelor. 
  69. Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor pe forme de 
învățământ şi surse de finanţare, elaborat conform modelului stabilit de Ministerul 
Educaţiei, validat prin semnătura preşedintelui Comisiei de admitere, se prezintă 
Ministerului Educaţiei şi ministerului de resort, inclusiv în formă electronică, în 
conformitate cu cerinţele Ministerului educaţiei..  
   70. Ministerul Educaţiei şi MAI vor monitoriza modul de organizare şi 
desfăşurare a admiterii şi înmatriculării în Academie.  
  71. Comiterea fraudelor de natură să favorizeze înmatricularea unor candidaţi sau 
constatarea altor contravenţii dovedite, vor fi sancţionate conform legislaţiei în vigoare. 
 72. Taxa de participare la concurs nu se restituie. 
 


