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REGULAMENT
privind ocuparea locurilor pentru studii finanţate de la
bugetul de stat începând cu anul universitar 2005-2006,
anul I de studii

Cap. I

Prevederi generale

Art.1.1. Prezentul regulament se referă la ocuparea locurilor finanţate de la
bugetul de stat începând cu anul univ. 2005/2006, respectând prevederile O.U.
nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat şi cu
taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat,modificată prin Legea 224/11
iulie 2005 (art.5), ale Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare ,
O.M. 3617/16 martie 2005 privind aplicarea generalizată a ECTS, a
Regulamentului privind managementul procesului de învăţământ utilizând ECTS
al ULBS, a Regulamentului de acordare a burselor din ULBS şi a Regulamentului
de admitere în ULBS.
Art.1.2. Învăţământul superior, indiferent de natura programului de
studiu, este organizat cu finanţare de la bugetul de stat cât şi cu finanţare pe
bază de taxe.
Art.1.3. Ocuparea iniţială a locurilor finanţate de la bugetul de stat şi cu
taxe se realizează pe baza rezultatelor obţinute la examenul de admitere în
ULBS, conform regulamentului de admitere propriu, aprobat anual de către
Senatul ULBS. Situaţia astfel stabilită este valabilă pe parcursul întregului an I
de studii.
Art.1.4. La începutul anului universitar studenţii vor semna cu ULBS prin
facultăţi
şi departamente contractul individual de finanţare a studiilor
universitare în care sunt specificate , pe lângă altele , criteriile şi standardele de
performanţă utilizate la evaluarea performanţelor profesionale individuale.
Cap.2

Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat

Art.2.1. Pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament , facultăţile
şi departamentele din structura ULBS evaluează studenţii la începutul fiecărui an
1

universitar în vederea ocupării locurilor finanţate de la bugetul de stat prin
cuantificarea performanţelor profesionale individuale ale acestora
în cadrul
fiecărui program şi an de studiu, respectiv pe domenii şi specializări .
Art.2.2. Performanţele profesionale individuale ale studenţilor se exprimă
prin criterii şi standarde de performanţă şi se referă la:
a) Student integralist, la finele sesiunii de toamnă (septembrie). Nu sunt
luate în considerare performanţele profesionale individuale obţinute în
sesiuni de re sau re-re-examinări. Măririle de note se susţin în sesiunea
de toamnă şi se acceptă pentru studenţii integralişti în sesiunea de
vară, la maximum două discipline , în faţa unei comisii de examinare
formată din trei cadre didactice titulare ale disciplinei respective sau de
la discipline înrudite.
b) Media ponderată *, rezultată prin prelucrarea rezultatelor la învăţătură
ale studenţilor la disciplinele cuprinse în contractul de studii pentru
anul anterior de studiu.
c) Creditele transferabile la disciplinele promovate, prevăzute în contractul
de studii, pentru anul de studii anterior, nu mai puţin de 30 credite
transferabile necesare pentru promovarea anului de studii.
Art.2.3. Criteriile şi standardele prevăzute la art.2.2. a, b, c se aplică şi
studenţilor moldoveni şi rromi, dar evaluarea acestora se face numai între aceste
categorii, distinct, pentru locurile alocate de MECI în anul I.
Art.2.4. Locurile subvenţionate de la bugetul de stat se ocupă în ordinea
descrescătoare a punctajului realizat de către studenţi în anul anterior, indiferent
dacă aceştia au fost pe locuri subvenţionate sau cu taxă. Ordinea de ocupare a
locurilor va fi stabilită folosindu-se sistemul de evaluare a performanţelor profesionale individuale prezentat în art.2.2. Astfel, studentul care este integralist şi are
media ponderată cea mai mare va ocupa primul locurile rezultate vacante.
Urmează în ordine descrescătoare a mediei ponderate ocuparea tuturor locurilor
rezultate vacante (se aplică în ordine criteriile a şi b).
Art.2.5. (1) În cazul în care, în urma aplicării criteriilor a şi b, nu se ocupă
locurile bugetate ale unui an de studii , acestea se distribuie prin aplicarea în
ordine a criteriilor c şi b, respectiv a numărului de credite transferabile cumulate
şi media ponderată. La număr egal de credite se departajează prin media
ponderată.
(2) În cazul în care, după aplicarea procedurilor stabilite la art.2.4.
şi art.2.5.(1), rămân locuri bugetate neocupate, acestea se redistribuie în ordine
altor ani de studiu din cadrul aceleiaşi specializări, domeniu, facultăţi, urmând a
fi ocupate pe baza aceloraşi criterii de la art.2.2.
----------------------------* Media ponderată (M) se calculează după relaţia :
M = Σ Ki·ni / Σ Ki
unde Ki este creditul alocat disciplinei i, iar ni este nota la disciplina i.
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Art.2.6. Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la bugetul de stat
pot continua studiile în regim cu taxă. Fac excepţie studenţii care îndeplinesc
condiţiile de “cazuri sociale” aflate în vigoare . Conceptul de “cazuri sociale” a
fost definit de MECI astfel:
“ - studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
- studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit
mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;
- Studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau
studenţi – în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât
venitul minim pe economie/membru de familie.”
Art.2.7. Cuantumul taxei de studii pentru locurile cu taxă se stabileşte
anual de către Senatul ULBS şi se face cunoscut cu cel puţin 15 zile înaintea
începerii anului universitar.
Art.2.8. Procesul de evaluare şi de ocupare a locurilor bugetate se
desfăşoară anual, după sesiunea de toamnă a fiecărui an universitar. Pentru
buna desfăşurare a activităţilor de evaluare şi atribuire de locuri, se instituie la
nivelul fiecărei facultăţi/departament o comisie formată din decanul/directorul
facultăţii/ departamentului, directorul administrativ sau prodecan cu probleme
studenţeşti, secretarul şef şi unul până la trei studenţi , membri ai consiliului
facultăţii. Comisia este numită prin decizia rectorului ULBS.
Art.2.9. Cadrele didactice titulare şi asociate au obligaţia de a preda
secretariatului facultăţii rezultatele evaluărilor studenţilor în maximum 24 de
ore de la desfăşurarea examenului/colocviului. Cazurile de nerespectare a
prevederilor prezentului articol vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile
art.116 din Legea 128/1997.
Art. 2.10. Comisia evaluează performanţele profesionale individuale ale
stu-denţilor în perioada 15-30 septembrie, prin analiza documentaţiei întocmită
în acest sens de secretarul şef al facultăţii. Se afişează la avizierul facultăţii listele
cuprinzând criteriile şi standardele menţionate în art.2.2. ale prezentului
regulament, precum şi ierarhizarea studenţilor în funcţie de aceste criterii. Listele
sunt la dispoziţia studenţilor pentru verificare şi contestaţii. Contestaţiile se
depun la secretariatul facultăţii în termen de 5 zile de la afişare şi, după
soluţionare, urmează distribuirea locurilor bugetate. Listele finale cuprinzînd
repartiţia locurilor finanţate de la bugetul de stat şi a studenţilor cu taxă se
propun de către decanul facultăţii şi se aprobă de prorectorul ULBS, responsabil
cu activităţile studenţeşti.
Art.2.11. Studenţii care ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat şi se
trans-feră la începutul anului universitar la ULBS sau , în cadrul ULBS, de la o
facultate la alta, sau în cadrul facultăţii de la o specializare (domeniu) la alta, îşi
păstrează statutul dacă îndeplinesc standardele de performanţă ale ULBS. În
cazul transferurilor în cursul anului universitar, statutul de student cu loc
finanţat de la bugetul de stat se păstrează până la finele anului universitar cand
va avea loc evaluarea.
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Cap. 3

Dispoziţii finale

Art.3.1. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu
anul
universitar 2005/2006, cu anul I de studii, aplicarea sa efectivă realizîndu-se în
toamna anului 2006. Pentru studenţii aflaţi în anii de studiu II-VI, anul
universitar 2005-2006, se aplică în continuare prevederile Legii 441/2001
precum şi ale regulamentului privind managementul procesului de învăţământ
utilizând ECTS.
Art.3.2. În sensul bunei înţelegeri şi aplicări, regulamentul va fi afişat şi
prezentat studenţilor anului I de studii la deschiderea anului universitar prin
decani/îndrumători de ani, respectiv în perioada 03 – 07 octombrie a fiecărui an
unviersitar.
Art.3.3. Contractul individual de finanţare a studiilor universitare va fi
realizat de către DGA până la data de 01 octombrie a fiecărui an universitar,
urmând a fi semnat de către fiecare student şi facultatea / departamentul de care
aparţine odată cu înscrierea în anul I de studii.

P R O R E C T O R,
Prof.univ.dr.Dan Maniu DUŞE
CONSILIER JURIDIC,
Daniela Elena BĂDILĂ

15 septembrie 2009
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