“APROB“
Preşedintele Comisiei de Admitere,
Rectorul Institutului Internaţional
de Management „IMI-NOVA”
________________V.Railean
“22” iunie 2016
Aprobat la şedinţa Senatului IMI-NOVA
din 22 iunie 2016, Proces verbal nr. 1

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a admiterii în Institutul
Internaţional de Management „IMI-NOVA”
din Republica Moldova
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Admiterea la Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA” este
organizată în baza „Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în
instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova” aprobat prin ordinul
Ministerului Educaţiei nr.221 din 23 martie 2016.
2. Cererile se vor depune în perioada 25 iulie – 01 august 2016 (inclusiv) .
Concursul repetat (la locurile neacoperite) se va desfăşura în perioada: 02-30 august
2016.
3. Admiterea la Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA” se efectuează
în baza mediei de concurs şi a contractului cu plată pentru cetăţenii Republicii
Moldova şi ai altor ţări, absolvenţi ai liceelor, colegiilor şi instituţiilor de
învăţământ superior.

4. Cetăţenii statelor membre ale CSI şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni
(români) se bucură de aceleaşi drepturi la admitere ca şi cetăţenii Republicii
Moldova.
Cetăţenii altor state şi apatrizii pot fi înscrişi în bază de contracte dintre state şi în
baza de contract cu plată.

II CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
5. Concursul se va desfăşura la următoarele specialităţi:
1. 363.1 – Business şi Administrare
2. 362.1 – Marketing şi Logistică
3. 365.1 – Economie Mondială şi REI
4. 364.1 – Finanţe şi Bănci
5. 361.1 – Contabilitate
6. 812.1 – Turism
7. 366.1 – Economie generală
8. 367.1 – Statistică şi previziune economică
9. 368.1 – Cibernetică şi informatică economică
10. 369.1 – Merceologie şi comerţ
11. 811.1 – Servicii
6. Candidaţii au dreptul de a se înscrie la concursul de admitere la cel mult trei
specialităţi.
7. La concursul de admitere nu se stabileşte limită de vîrstă.
8. Candidaţii vor depune la Comisia de Admitere următoarele acte:
- cerere;
- actul de studii (în original);
- copia buletinului de identitate;
- certificatul medical (forma nr.086/e) eliberat de circumscripţia medicală
respectivă;
- 4 fotografii 3x4 cm;
- buletinul de identitate şi livretul militar se prezintă personal .
9. Candidaţii la admitere vor achita o taxă de înscriere la concurs, stabilită de
senatul IMI. Mijloacele băneşti respective se depun la contabilitatea Institutului.
II CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
10. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se va efectua
în baza următoarei formule:

MC

0,5 MB 0,5MS ,

unde:

MC – media de concurs.
MB – media examenului de bacalaureat
MS - media pe studii (Anexa 1) din Anexa la diploma de BAC.
11. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de
specialitate care solicită specialităţi conform profilului studiat şi candidaţii, cetăţeni
ai statelor CSI şi ai ţărilor baltice, cetăţenii străini şi apatrizii, absolvenţii
instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender,

absolvenţi ai instituţiilor de tip „liceu-colegiu”, „tehnicum”, „sovhoz-tehnicum”,
„colegiu” etc., se va efectua în baza mediei examenelor de absolvire.
12. Înmatricularea la învăţămîntul de zi şi la învăţămîntul 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 învăţămînt, categorie de candidaţi, limbă de instruire.
13. Cota-parte la admitere se stabileşte astfel:
a. pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate care
solicită specialităţi conform profilului studiat în colegiu – 10 la sută
din numărul total de locuri;
b. pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat – 90 la sută;
14. Candidaţii sunt înmatriculaţi după achitarea taxei pentru instruire.
III. ADMITEREA LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT
1. Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii
ciclului I, studii superioare de licenţă.
2. Absolvenţii învăţămîntului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau
echivalente, eliberate pînă în anul absolvirii primei promoţii de studenţi
înscrişi în ciclul I în conformitate cu prevederile Legii nr.71/2005 privind
organizarea studiilor superioare, au dreptul sa participe la concursul de
admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.
3. La studii superioare de masterat pot fi admişi şi cetăţenii străini şi apatrizii,
cu studii postuniversitare specializate sau universitare, în baza acordurilor
interstatale, precum şi în bază de contracte individuale de studii.
4. Admiterea la studii superioare de masterat se efectuează în bază de concurs,
în sesiunea din luna august.
5. Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează sub
formă de examen, care conţine o probă scrisă sau/şi orală: la disciplinele de
profil.
6. Înmatricularea la studii superioare de masterat se face în ordinea
descrescătoare a mediilor generale obţinute de către candidaţi, în limitele
numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Media generală de
concurs este minimum „7,5”.

III DISPOZIŢII FINALE
15. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci
puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
- notele de “3”, “4” şi “5” se vor echivala, respectiv, cu “5,5”, “7,5”şi “9,5”;
- notele din atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii de
specialitate superioare cu menţiune, eliberate până în anul 1991 inclusiv, se vor
înmulţi cu coeficientul “2”.
16. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de
douăsprezece puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum
urmează:
- notele de “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11”, şi “12” se vor echivala,
respectiv, cu “5”, “5,62”, ”6,24”, ”6,86”, “7,48”, “8,10”, “8,72”, “9,34” şi “10”.
17. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, la
înmatricularea candidaţilor sunt soluţionate de Comisia de Contestaţie al „IMINOVA” şi Ministerul Educaţiei al RM în decurs de 24 de ore după anunţarea
rezultatelor înmatriculării.
Actele se vor prezenta pe adresa: MD 2009, Chişinău, str. Hristo Botev 9/1,
de la 25 iulie până la 30 august 2016. Tel. 022-56-87-71, ,022-56-85-36.

