


confirmative, frecvenţa studentului, participarea la activităţi extracurriculare în cadrul 
universității, activităţile certificate de voluntariat şi alte activităţi stabilite prin decizia 
Senatului universitar.  

13. Participarea la concurs este din oficiu, fiecare student de la domeniul/specialitatea respectivă 
fiind declarat eligibil în mod automat, fără depunerea unei cereri în acest sens. Nu sînt 
eligibili şi nu pot participa la concurs studenţii care nu au realizat integral, în termeni 
stabiliți, planul de învăţământ pentru fiecare semestru al anului de studii precedent şi nu au 
acumulat numărul stabilit de credite, inclusiv studenţii restanţieri (cu excepţia celor care nu 
au promovat sesiunea de examinare în termenii stabiliți din motive de boală, confirmate 
documentar şi în cazuri de mobilitate), indiferent de numărul restanţelor academice. 

14. După definitivarea listei studenţilor, admişi pentru continuarea studiilor la locurile cu 
finanţare bugetară şi în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, acestora li se 
comunică, contra semnătură, faptul despre condiţiile în care urmează să-şi continue studiile 
în următorul an de studii. Studentul admis pentru continuarea studiilor la locurile cu 
finanţare bugetară este în drept, în termen de trei zile din momentul aducerii la cunoştinţă, să 
refuze locul bugetar, depunînd în acest sens o cerere în formă scrisă. În acest caz, locul 
eliberat este propus următorului candidat sub linie în listă cu cea mai mare medie de 
concurs. 

15. Repartizarea nominală a locurilor cu finanţare bugetară pe specialităţi după finalizarea 
concursului se realizează prin ordinul rectorului, în baza rezultatelor concursului la facultăţi, 
cu respectarea prevederilor. 

16. Studenţii care beneficiază de studii cu finanţare bugetară, dar îşi întrerup studiile 
universitare ca urmare a acordării concediului academic, precum şi studenţii implicaţi în 
programe de mobilitate, la revenirea la studii vor beneficia în continuare, pînă la expirarea 
anului de studii în curs, studii cu finanţare bugetară. 

17. Studenţii de la anul II şi următorii ani de studii cu statut de student bugetar, în caz de 
transfer de la o altă instituţie de învăţămînt superior, pot pretinde şi participa la concursul 
pentru ocuparea locurilor cu finanţare bugetară în cadrul acesteia numai după finalizarea 
anului de studii în curs, în condiţii generale. 

18. În cazul abandonării studiilor pe parcursul anului de studii, confirmat printr-o cerere scrisă a 
studentului bugetar, sau exmatriculării acestuia din alte motive, locul cu finanţare bugetară 
va fi redistribuit primului student din acelaşi an de studii, care îşi face studiile la 
specialitatea respectivă în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, cu cea mai mare 
medie de concurs sau utilizat pentru scutiri parţiale sau totale de plata taxei pentru studii a 
studenţilor vulnerabili/cu situaţia materială dificilă cu cea mai mare medie de concurs de la 
anul II şi următorii ani de studii, în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

19. Studenţii care au beneficiat de statutul de studenţi bugetari cel puţin 2 ani în programele de 
180 credite de studiu se consideră absolvenţi bugetari cu drepturile şi obligaţiile care rezultă 
conform actelor normative în vigoare. 

20. Administrația universității va asigura transparenţă în procesul de distribuire a locurilor cu 
finanţare bugetară. În acest scop, la întocmirea listelor vor fi implicaţi reprezentanţi ai 
structurilor de autoguvernanţă studenţească, alţi membri desemnaţi la nivel instituţional. 
Informaţia privind procesul de redistribuire a locurilor cu finanţare bugetară se va mediatiza 
la nivel instituţional, inclusiv prin plasarea pe pagina web a instituţiei. 

21. Organizarea concursului la locurile cu finanţare bugetară este obligatorie și se va realiza 
conform Regulamentului, care intră în vigoare la data aprobării de către  Senatul UnAŞM.  

 

 


