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Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia 

Aprobat 

Proces verbal 

№11 din 26.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

de admitere a candidaţilor la ciclul I -  studii superioare de licenţă, 

pentru anul universitar 2019 – 2020 

la Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia 

 

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Prezentul document este elaborat în conformitate cu art. 78, 79, 80, 85, 89, 91, 107, 121, 150 din Codul 

Educației nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul – cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii 

superioare de licență pentru anul universitar 2019 – 2020, aprobat prin Ordinul nr. 362, din 05 aprilie, 

2019, al Ministrului Educației, culturii și cercetării al RM, Regulamentul privind organizarea admiterii 

în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2019 – 2020 la Universitatea de Stat 

”Grigore Țamblac” din Taraclia ,aprobat prin Hotărârea Senatului universitar nr. 11, din 27 iunie 2019 și 

stabilește metodologia de stabilire a mediei de concurs, Calendarul ademiterii și alte  proceduri specifice 

procesului de  organizare a admiterii în ciclul I – studii superioare de licență,  pentru anul universitar 

2019 – 2020, la Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia. 

2. Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia elaborează și aplică metodologia proprie de 

organizare a admiterii la programele de studii oferite, în conformitate cu misiunea universității, strategia 

instituțională și cu cerințele pieței forței de muncă.  

3. În baza autonomiei universitare și cu asumarea responsabilității publice, Universitatea de Stat ”Grigore 

Țamblac” din Taraclia organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii și, după caz, 

testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, artistice sau sportive ale candidaților. 
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4. Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia va aduce la cunoștința candidaților, prin afișare la 

sediul instituțiilor și pe pagina web instituțională, informații privind: 

a) calendarul admiterii (sesiunea de bază și sesiunile suplimentare, perioada probelor , datele afişării 

rezultatelor intermediare şi finale); 

b) metodologia proprie de admitere; 

c) repartizarea locurilor bugetare și cu taxă pe domenii, specialități/ programe de studii, forme de 

învățământ, cote-părți și limba de instruire; 

d) condițiile și actele necesare pentru înscriere la concurs; 

e) modalitatea de desfășurare a probelor de concurs; 

f) facilitățile sau condițiile speciale; 

g) taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii; 

h) taxele de studii; 

i) alte informații utile candidaților. 

5. Conducerea Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia are întreaga responsabilitate pentru 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere. 

 

II. METODOLOGIA DE ADMITERE 

6. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se va efectua în baza Mediei de concurs 

calculată ca medie ponderată, conform formulei (v. Anexă nr.1)  

 

MC bac= 0,3MEA+ k1MD1+ k2MD2+ k3MD3, 

unde:  

MC bac – media de concurs calculată ca medie ponderată; 

MEA – media examenului de absolvire; 

k1, k2, k3 – coeficientul de importanţă al disciplinei; 

MD1, MD2, MD3 – nota medie la disciplina de concurs din Anexa la diploma de Bacalaureat. 

 

NB! Disciplinele de concurs şi coeficienţii de importanţă a acestora sunt date în anexa nr. 1. la 

prezenta Metodologie 

 În cazul în care în actele candidatului nu se vor regăsi disciplinele de bază stabilite, va fi luată în 

calcul una din disciplinele opţionale, aferente domeniului respectiv, indicate în Anexa nr. 1, în 

paranteze.  

 

7. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu) şi pentru 

deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare/de licenţă, care solicită domeniul corespunzător 
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profilului specialităţii studiate în colegiu sau în instituţia de învăţământ superior, se fa efectua în baza 

mediei de concurs (MCpr), care constă din media examenului de absolvire (de stat/de licenţă) - MEA. 

MCpr = MEA 

 În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, drept criteriu 

suplimentar de departajare a candidaţilor va fi considerată media generală pe anii de studii.  

 

8. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegii) şi pentru 

deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare / de licenţă, care solicită un alt domeniu decât 

profilul specialităţii studiate în colegiu sau în instituţia de învăţământ superior, media de concurs (MCad) 

se va determina în baza mediei generale (MG) indicată în actul de studii sau calculată ca medie ponderată 

a mediei examenului absolvire (de stat / de licenţă) - MEA şi mediei pe anii de studii (MAS), calculată 

conform notelor din anexa/suplimentul la actul de studii. 

 

MCad= MG = 0,5MEA + 0,5MAS 

 Deţinătorii diplomelor de studii medii speciale şi de studii superioare de licenţă participă la 

concursul de admitere la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de 

specialitate. 

9. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire. 

10. În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci/douăsprezece puncte, notele din actul de studii se vor 

echivala în sistem de zece puncte, în conformitate cu Nota, parte integrantă a Regulamentului privind 

organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2019 – 2020 la 

Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia , aprobat prin Hotărârea Senatului universitar nr.11, 

din 27 iunie 2019. 

11. În cazul în care mai mulți candidați înregistrează aceleași medii de concurs, Metodologia de admitere a 

Universității de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia prevede criterii de stabilire a candidaților  în ordinea 

de înmatriculare, inclusiv vor avea prioritate:  

a) candidații cu premii de gradul I-III obținute la olimpiadele organizate de instituțiile de învățământ 

superior la disciplinele școlare, incluse în planul de învățământ din anul admiterii; 

b) candidații participanți la olimpiade, concursuri, expoziții, conferințe etc., naționale sau internaționale; 

c) candidații absolvenți ai profilului corespunzător specialității (real/umanist/arte); 

d) candidații vizați în art. 32 al Regulamentului privind organizarea admiterii în ciclul I – studii 

superioare de licență pentru anul universitar 2019 – 2020 la Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din 

Taraclia , aprobat prin Hotărârea Senatului universitar nr. 11, din 27 iunie 2019 (cota15%); 

e) candidații din localitățile rurale; 

f) persoanele care practică activități de voluntariat în conformitate cu Legea nr. 121 din 18.06. 2010; 

g) alte criterii de selectare, care nu vin în contradicție cu prevederile legislației în vigoare.  
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12. Probele de concurs la specialitatea ”Muzica” se vor desfășura în termenii stabiliți de Calendarul admiterii 

– parte integrantă a prezentei Metodologii. (v. Anexa nr.3). 

13. Programul probelor de concurs se aprobă de Senatul universitar și prezintă parte integrantă a 

Metodologiei. (v. Anexa nr.2). Programul probelor de concurs se face public prin afișarea la sediul 

universității și pe web- pagina a Universității de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia.  

 

 

III. CALENDARUL ADMITERII. REGIMUL DE LUCRU AL COMISIEI DE ADMITERE 

14. Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia stabilește Calendarul admiterii pentru anul de studii 

2019-2020, care prevede termenele sesiunii de bază și cele suplimentare. (Anexă nr.3 din prezenta 

Metodologie). 

15. Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia stabilește Regimul de lucru al comisiei de admitere 

pentru anul de studii 2019-2020.  (v. Anexă nr.4). 

 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

13. Metodologia stabilită poate fi modificată anual de către Senatul Universităţii, dar nu mai târziu de 2 luni 

înaintea demarării concursului. 
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ANEXĂ NR.1 

Denumirea 

specialităţii 
codul 

Disciplinele obligatorii 

k1 disciplina D1 k2 disciplina D2 k3 disciplina D3 

Limba şi literatura 

Bulgară și engleză 

0114.9/0

114.10 

0.3 Limba și 

literatura 

bulgară 

(matern.) 

0.2 Limba şi 

literatura 

engleză 

0,2 Istorie 

Limba şi literatura 

bulgară  și română 

0114.9/0

114.8 

0.3 Limba și 

literatura 

bulgară 

(matern.) 

0.2 Limba şi 

literatura 

română 

(străină) 

0,2 Istorie 

 

Istorie 

0114.11 0,3  

Istoria 

0,2 Limba şi 

literatura 

română 

0,2 Limba de instruire 

(pentru școli naţionale -

geografie) 

 

Мuzică 

0114.12 0,3 Limba şi 

literatura 

română 

0,2  

Limba străină 

0,2 Istorie 

Pedagogie 

preşcolară/ limba 

şi literatura 

română 

0112.1/0

114.8 

0,3 Limba şi 

literatura 

română 

0,2 Limba de 

instruire 

(Limbă 

străină) 

 

0,2  

 

Istorie  

Pedagogia 

învăţământului 

primar 

0113.1 0,3 Limba şi 

literatura 

română 

0,2 Limba de 

instruire 

(Limbă 

străină) 

 

0,2  

 

Istorie  

Contabilitate 0411.1 0,3 Limba şi 

literatura 

română 

0,2 Matematica  0,2 Limba și literatura 

bulgară 

 (Limbă străină) 
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ANEXĂ NR.2 
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ANEXĂ NR.3 

 

 

CALENDARUL 

 de organizare și desfășurare  

a concursului de admitere în ciclulul I – studii superioare de licență,  

pentru anul de studii 2019-2020 

 în Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia 

 

 

Sesiunea de bază 

15-28 iulie 2019 

Depunerea cererilior de participare la concursul de admitere  15 iulie – 24 iulie 2019  

Desfășurarea probelor de aptitudini (specialitatea ”Muzica”) 24 iulie 2019 

Anunțarea rezultatelor intermediare 25 iulie 2019  

Depunerea documentelor în original 26 iulie 2019 

Anunțarea rezultatelor finale 27 iulie 2019   

 

Sesiunea suplimentară I 

29 iulie – 11 august 2019 

 

Depunerea cererilior de participare la concursul de admitere  

29 iulie – 07 august 2019 

Desfășurarea probelor de aptitudini (specialitatea ”Muzica”) 07 august 2019  

Anunțarea rezultatelor intermediare 08 august 2019 

 

Depunerea documentelor în original 09 august 2019  

Anunțarea rezultatelor finale 10 august 2019  

 

Sesiunea suplimentară II 

12-30 august 2019 

 

Depunerea cererilior de participare la concursul de admitere  

12 – 27 august 2019 

Desfășurarea probelor de aptitudini (specialitatea ”Muzica”) 23 august 2019  

Anunțarea rezultatelor intermediare 27 august 2019 

 

Depunerea documentelor în original 29 august 2019  

Anunțarea rezultatelor finale 30 august 2019  
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ANEXĂ NR. 4 

Regimul de lucru 

al Comisiei de admitere a  

Universității de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia 

 

zi de săptămână orele de lucru 

Luni  

8.00 – 

17.00 

Marți  

Miercuri  

Joi 

Vineri  

 

Sâmbăta 8.00 – 

13.00 

Pauza de masă:    
12.00 – 13.00 

 


