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HOTĂRÎREA nr. 5 
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cu privire la organizare şi desfăşurare a admiterii 
la studii superioare de masterat (ciclul II) în 
Academia „Ştefan cel M are” a MAI
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In conform itate cu prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova 
nr.152 din 17 iulie 2014 (M onitorul Oficial al Republicii M oldova, 2014, nr. 319- 
324 art. 634), Hotărîrea Guvemului Republicii M oldova Nr. 464 din 28.07.2015 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II -  studii 
superioare de master, Senatul Academiei „Ştefan cel M are”

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfaşurare a admiterii la studii 
superioare de m asterat (ciclul II) în Academ ia „Ştefan cel M are” a MAI (anexă).

2. Secretarul Senatului Academiei „Ştefan cel M are” va aduce prezentul 
Regulament la cunoştinţa persoanelor interesate, va asigura postarea acestuia pe 
pagina WEB a instituţiei şi va anunţa, la necesitate, M inisterul Educaţiei referitor 
la modul de organizare a admiterii în Academ ia „Ştefan cel M are”.

3. M embrii Senatului vor asigura m ediatizarea Regulamentului şi vor aduce 
la cunoştinţă persoanele interesate m etodologia de admitere.

4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina 
prorectorului pentru studii şi m,anagEment al calitătii al Academiei „Ştefan cel
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M are” .

Preşedintele Senatului, 
dr„ conf. univ.

Secretarul Senatului, 
dr„ conf. univ.

Simion CARP

Valentin Chirita



Anexă la Hotărârea Senatului 
Academiei “Ştefan cel M are” nr.5 din 07 iulie 2016

1. Adm iterea la studiile superioare de m aster se organizează pe bază de 
concurs la program ele de studii dintr-un domeniu general de studiu, la care cel 
puţin un program  de master a fost acreditat, sau la programele de master 
autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi 
prezentul regulament.
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2. In lim ita capacităţii maxime de înmatriculare, stabilite în urma acreditării 
sau autorizării provizorii a program elor respective, cetăţenilor Republicii 
M oldova li se asigură accesul la studiile superioare de master:

a) pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de 
Guvem.

b) pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice;
3. La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot 

participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau al unui act 
echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi 
echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

4. La studiile superioare de m aster sunt admişi cetăţeni ai Republicii 
Moldova, preponderent, angajaţi ai structurilor MAI, CNA, Procuratură, DIP care 
deţin diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii 
superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale 
de studii.

5. Candidaţii admişi la un program de studii superioare de master, în baza 
diplomei de studii superioare de licenţă sau unui act echivalent de studii 
superioare, însoţit de suplimentul la diplomă, au calitatea de student pe întreaga 
perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi 
pînă la susţinerea examenului de finalizare a studiilor superioare de master sau 
pînă la exmatriculare.

6. Planul de admitere la programele de studii superioare de master se 
stabileşte de Guvern, în funcţie de capacitatea de înmatriculare stabilită în urma 
acreditării sau autorizării provizorii a program elor respective.

7. Num ărul de locuri pentru admiterea la un nou program de master, 
deschis în urm a aprobării Senatului într-un domeniu general de studiu, în care 
Academia organizează deja un program de m aster acreditat, se stabileşte prin 
redistribuirea capacităţii maxime de şcolarizare a programului acreditat către 
programul nou creat.

8. Propunerile Academiei ca instituţie organizatoare de studii superioare de 
master privind program ele de studii şi numărul de locuri pentru fiecare program 
se vor stabili prin consultare cu facultăţile, departam entele şi catedrele instituţiei 
şi vor fi aprobate de Comisia de admitere.
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9. In cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii 
diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii 
superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile
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la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii 
pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar.

10. M inimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor 
superioare în ciclul II la alt domeniu de formare profesională poate fi acumulat 
parţial sau integral, prin transferarea creditelor acumulate la discipline relevante 
programului de master, obţinute în perioada studiilor superioare de licenţă.

11. M etodologia de acumulare a minimului curricular se elaborează de 
către subdiviziunea coordonatoare a programului respectiv pentru fiecare 
domeniu general de studiu, se aprobă de Consiliul facultăţii care organizează 
programul de m aster respectiv şi se publică pe pagina web a instituţiei de 
învăţăm înt superior.

12. M inimul curricular iniţial necesar pentru accederea la domeniul general 
de studii Drept poate fi acumulat în corespundere cu urm ătoarea metodologie:

a) A bsolvenţii de la domeniul Protecţie, pază şi securitate dispun de 
minimul curricular de 30 de credite prin transferarea creditelor acumulate la 
disciplinele relevante programului de m aster obţinute în perioada studiilor 
superioare de licenţă. Planul de învăţăm ânt la specialitatea Protecţie, pază şi 
securitate conţine 30 credite la disciplinele fundamentale şi de specialitate din 
domeniul dreptului.

b) Persoanelor angajate în MAI, structurile poliţieneşti etc., cu experienţă 
practică dovedită (inclusiv certificatele care atestă absolvirea cursurilor din cadrul 
Departamentului de dezvoltare profesională şi m anagerială al Academiei „Ştefan 
cel M are”) de cel puţin 1 an în domeniul în care realizează programul de master şi 
care îşi continuă activitatea de muncă în domeniul respectiv, li se va atribui din 
oficiu numărul stabilit de 30 de credite de studii transferabile.

c) Persoanele, fără experienţă practică, care optează pentru un program de 
studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii 
superioare, vor acumula minimul curricular iniţial, fiind înscrişi la un program de 
master profesional cu durata de 120 credite, indiferent de numărul de credite 
acumulat la ciclul I.

13. A dm iterea în bază de contract cu achitarea taxei de studii se efectuează 
în conformitate cu aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare 
bugetară.

14. Cetăţenii Republicii M oldova pot beneficia o singură dată de dreptul de
/\

a realiza un program de master finanţat de la bugetul de stat. In cazul 
exmatriculării acestor persoane, din motive de neacumulare a creditelor de studii, 
acestea nu vor fi restabilite la locuri bugetare. In cazul restabilirii la studii, vor
achita taxa de studii integrală.
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15. Inm atricularea la studii superioare de m aster se face în ordinea 
descrescătoare a m ediilor generale de concurs, obţinute de către candidaţi şi în 
limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

16. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master şi 
înmatricularea candidaţilor care au prom ovat concursul se face prin ordinul 
rectorului Academiei.

i

3



17. Oferta educaţională a Academiei pentru studii superioare de master 
(programele de studii superioare de master, la care se va organiza admiterea, 
numărul de locuri oferite pentru fiecare categorie, limbile de predare, probele de 
concurs) se anunţă public cu cel puţin 30 de zile înaintea demarării procesului de 
admitere.

18. M onitorizarea admiterii în Academie se realizează de către Ministerul 
Educatiei.

19. Candidaţii la concursul de admitere vor prezenta următoarele 
documente:

- cerere de participare la concursul pentru admitere la studii superioare de 
masterat;

- copia buletinului de identitate (paşaport);
- diplom a de licenţă (ciclul I) sau echivalentă (eliberată până în anul 

absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I) şi o copie legalizată,
- foaia m atricolă (supliment la diplomă) şi o copie legalizată,
- certificatul de căsătorie şi o copie legalizată, în cazul candidaţilor care şi- 

au schimbat numele;
- adeverinţă medicală (forma 086U);
- foto (portret 3x4 cm);
- acte care dovedesc urmarea studiilor compensatorii (30 credite), pentru 

candidaţii absolvenţi la alte specialităţi.
20. Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează 

prin susţinerea unei probe complexe la disciplinele de profil (drept penal, drept 
procesual penal, criminalistică, drept economic, drept poliţienesc), la cunoaşterea 
unei limbi străine şi de utilizare a calculatorului. Com petenţele lingvistice şi de 
utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor intemaţionale, 
eliberate de centre autorizate (TOEFEL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL etc.).

21. Vor fi declaraţi admişi candidaţii în ordinea descrescândă a mediei 
generale de admitere la m asterat (MGAM).

22. M edia Generală de Admitere la M asterat (M GAM ) se calculează în 
modul următor: M GAM  = 0,25xMGAS + 0,25xM GES + 0,50xNAM, unde: 
MGAM  -  m edia generală de admitere la masterat; M GAS -  media generală a 
anilor de studii universitare; MGES -  m edia generală la examenul de stat (licenţă 
sau diplomă); N A M  - nota medie la concursul de admitere la masterat 
(NAM =0,6xNEP+0,2LS+0,2UC); NEP -  nota obţinută la disciplinele de profil; 
LS -  nota la limba străină; UC -  notă pentru abilităţi de utilizare a calculatorului.

23. Ocuparea locurilor se va face în ordine descrescătoare a mediilor la 
concursul de admitere, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează 
concursul la fiecare specialitate.

24. In cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi vor obţine aceleaşi medii de 
concurs, se va acorda prioritate notelor obţinute la disciplinele de profil în cadrul 
examenului de licenţă şi examenelor de promovare de la ciclul I.

25. Adm iterea la locurile de studii cu achitarea taxei se efectuează după 
aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu fmanţare bugetară.
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26. M asteranzii bugetari exmatriculaţi din motive de nereuşită sau la 
cererea personală, achită cheltuielile suportate în favoarea Academiei „Ştefan cel 
M are” .

27. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de masterat şi 
înmatricularea candidaţilor care au prom ovat concursul se face prin ordinul 
rectorului Academiei „Ştefan cel M are” .

28. Adm iterea la studii superioare de masterat în drept la Academia „Ştefan 
cel M are” se efectuează la următoarele specializări: drept penal, drept penal 
(activitate de urm ărire penală, expertize criminalistice şi activitate operativă de 
investigaţii), drept poliţienesc, drept economic.

29. In Academie, prin ordinul rectorului, se constituie Comisia de admitere 
pentru organizarea, desfaşurarea şi supravegherea desfaşurării concursului de 
admitere.

30.Com isia de admitere la nivelul institutiei se constituie din:
5

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

31. Com isia de admitere are următoarele atribuţii:

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

b) face publice planul de admitere pe programe de masterat;
c) verifică activitatea secretariatului;
d) analizează, generalizează rezultatele admiterii şi elaborează Raportul 

privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor, conform modelului stabilit 
de M inisterul Educatiei;

e) prezintă propuneri pentru perfecţionarea procesului de admitere.
32. Preşedintele (vicepreşedintele) Comisiei de admitere are următoarele 

competenţe:

a) aduce la cunoştinţa m embrilor comisiei de admitere şi a comisiei de 
contestare prezentul Regulament şi actele norm ative ce reglementează 
organizarea şi desfaşurarea admiterii;

b) stabileşte atribuţiile m em brilor comisiei;
33. Secretarul responsabil al Comisiei de admitere are următoarele 

competenţe:

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

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

c) asigură instructajul şi dirijarea activităţii secretariatului;
i
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d) este responsabil de completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor, precum
şi de com pletarea avizelor privind organizarea şi desfaşurarea admiterii şi
înmatriculării.
34. In cadrul Comisiei de admitere activează secretariatul cu atributii de

9

asistentă tehnică a activitătii Comisiei.
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35. M andatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an 
calendaristic.

<r

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

37. Ziua de m uncă a m embrilor Comisiei de admitere şi a secretariatului 
Comisiei, inclusiv pauza de masă, nu va depăşi opt ore în săptămîna de 6 zile 
lucrătoare.

38. Rem unerarea m em brilor Comisiei de admitere se efectuează în 
condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate.

39. în  baza principiilor de autonomie universitară se constituie comisia de 
examinare a contestărilor, care decid asupra temeiniciei contestărilor depuse.

40. Com isia de contestare se constituie din preşedinte şi 2-3 membri.

41. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestărilor nu pot fi 
membri ai Comisiei de admitere. Com ponenţa comisiei este aprobată prin ordinul 
rectorului Academiei.

42. Com isia activează din momentul începerii sesiunii de admitere şi 48 ore 
după afişarea listei candidaţilor înmatriculaţi.

43. Contestările se depun nu mai târziu de 24 de ore din momentul afişării 
rezultatelor.

44. Com isia 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 m omentul înregistrării cererii de contestare.

45. Rem unerarea m em brilor Comisiei de exam inare a contestărilor se 
efectuează în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate. 
Aceste ore se includ în norma didactică.
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