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„ A P R O B ”   

Preşedintele Comisiei de Admitere, 

Rectorul Institutului Internaţional 

de Management „IMI-NOVA” 

________________V. Railean 

 

Aprobat la şedinţa Senatului IMI-NOVA  

din 29 iunie 2021, Proces verbal nr. 6 

 

 

R E G U L A M E N T U L 
de organizare şi desfăşurare a admiterii online  

în ciclul I – studii superioare de licență  

și 

ciclul II – studii superioare de master  

în Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA” 

pentru anul universitar 2021-2022 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Admiterea la Institutul Internaţional de Management „IMI-NOVA” este organizată în baza:  

 

 „Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de 

licență pentru anul universitar 2021-2022”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei, 

Culturii și Cercetării nr.641 din 31.05.2021; 

 Ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 531 din 10.06.2020 „Cu 

privire la admiterea online în instituțiile de învățământ superior”; 

 Ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 770 din 23.06.2021 „Cu 

privire la termenele de organizare și desfășurare a sesiunii de bază a concursului de 

admitere la studii superioare pentru anul de studii 2021-2022”. 

 

2. Concursul de admitere se organizează online pentru fiecare program de studii. 

 

3. Conducerea „IMI-NOVA” poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere. 

 

II. ORGANIZAREA ADMITERII 

 

4. Concursul de admitere la ciclul I – studii superioare de licență, cu frecvența la zi și 

frecvență redusă, se organizează la „IMI-NOVA” pe domenii de formare profesională, la 

programe de studii, în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al 

specialităților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017 după cum urmează: 

 

 Domeniul general:   041 – Științe economice 

        

0411.1 – Contabilitate 

0413.1 – Business și Administrare 
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5. Cererile de înscriere la Concursul de admitere la studii superioare de licență se completează 

în limba română. 

 

6. Candidații pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire decât cea din 

instituția  pe care au absolvit-o. 

 

7. Cetățenii străini și alolingvii care optează pentru programe de studii cu predare în limba 

română au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române prin acte de studii, certificate etc. 

Candidații care nu prezintă la înscriere acte de studii care ar confirma cunoașterea limbii 

române vor scrie o dictare pentru certificarea competențelor lingvistice. 

 

8. Concursul pentru admiterea la toate formele de învățământ pentru studiile superioare de 

licență se organizează în sesiuni, în perioadele următoare: 

 

 Sesiunea de bază -

Turul I 
Turul II 

Depunerea online a Dosarului de 

concurs 
19.07-30.07.2021 04-30.08.2021 

Anunțarea rezultatelor intermediare 03.08.2021 30.08.2021 

Depunerea actelor în original 04-10.08.2021 21-30.08.2021 

Anunțarea rezultatelor finale 12.08.2021 30.08.2021 

 

9. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de 

licență concomitent la mai multe specialități din cadrul „IMI-NOVA”, dar vor fi înmatriculați 

la o singură specialitate din cele pentru care au optat.  

 

10. Candidatul declarat admis optează pentru specialitatea aleasă prin depunerea în original a 

actelor de studii. Depunerea în original a actelor de studii se desfășoară conform unui orar, 

elaborat de Comisia de admitere în conformitate cu cerințele sanitaro-epidemiologice și adus la 

cunoștința fiecărui candidat. 

 

III. CONDIȚII DE ADMITERE ȘI DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR 

 

11. La Concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență pot participa cetățenii 

Republicii Moldova, care dețin diplomă de bacalaureat sau diploma de studii profesionale (în 

domeniul studiat) sau un act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute 

de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor 

din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

 

12. Cetățenii Republicii Moldova – absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile 

de Est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care dețin atestate de studii medii de cultură 

generală pot participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență. Acei care 

au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați, vor urma un an de studii compensator în 

instituția de învățământ superior, cu susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat. 

 

13. Înscrierea la concursul de admitere a cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai actelor de 

studii eliberate de instituțiile de învățământ din localitățile de Est ale Republicii Moldova și din 

mun. Bender, se va efectua în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la efectele 

juridice ale actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din raioanele de Est ale 

Republicii Moldova și orașul Bender”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Tineretului 

nr.20 din 21.01.2004 (Publicat: 30.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 19-21 art. Nr: 41). 
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14. Reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare pot participa la concursul de 

admitere la studii superioare de licență, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii 

Moldova. 

Țara de origine (Republica Moldova) a acestor persoane se stabilește în baza copiei 

certificatului de naștere al candidatului la studii sau al unuia dintre părinți. 

 

15. Cetățenii Republicii Moldova care dețin acte de studii eliberate la absolvirea învățământului 

mediu general (conform Anexei nr.3 din HG 1167), precum și reprezentanții diasporei 

moldovenești de peste hotare, deținători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 

ani, pot participa la concursul de admitere numai la locurile pe bază de contract cu taxă de 

studii, stabilită de către instituții pentru cetățenii Republicii Moldova. 

Cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an de studii 

compensator în instituția de învățământ superior, fără susținerea ulterioară a examenelor de 

bacalaureat. 

 

16. Cetățenii străini și apatrizii, cu domiciliu permanent în Republica Moldova, pot participa la 

concursul de admitere la studii superioare de licență, în condițiile prevăzute pentru cetățenii 

Republicii Moldova.  

 

17. Cetățenii străini, înmatriculați în ciclul I – studii superioare de licență în baza actelor de 

studii medii de cultură generală sau echivalentelor acestora, vor urma un an de studii 

compensator la „IMI-NOVA”. 

 

18. Cetățenii străini domiciliați în alte state, cu excepția persoanelor înmatriculate în baza 

protocoalelor de colaborare, care au promovat concursul de admitere, pot fi înmatriculați cu 

achitarea taxei duble pentru instruire. Sosirea în R. Moldova a cetățenilor străini trebuie să fie 

coordonată cu Comisia de admitere a IMI-NOVA, pentru a asigura respectarea măsurilor 

epidemiologice. 

 

 

IV. FACILITĂȚI 

 

19. Se stabilește o reducere de 10 la sută din mărimea taxei pentru instruire pentru următoarele 

categorii de candidați:  

a) orfani și acei rămași fără ocrotire părintească;  

b) cu grad de dezabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și 

practicarea profesiei în specialitatea aleasă;  

c) cu ambii părinți cu grad de dezabilitate;  

d) ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității şi 

independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea 

consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-

conflict cu caracter umanitar în Irak;  

e) din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere;  

f) absolvenți ai școlilor din localitățile de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, care au 

studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții Liceului Teoretic „A. 

Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localitățile de est ale Republicii 

Moldova;  

g) din familiile de romi;  

h) tinerii care au efectuat serviciul militar în termen; 
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i) deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute 

la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din 

ultimii trei ani. 

Notă: Copiile documentelor în baza cărora vor fi acordate facilitățile sus-menționate se depun 

suplimentar la Comisia de admitere sau contabilitatea „IMI-NOVA”. 

 

 

V. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA CONSURSUL DE ADMITERE 

 

20. Înscrierea candidaților se desfășoară online. În cazul în care candidatul nu dispune de 

mijloace digitale respective, se permite prezența fizică pentru depunerea dosarului la sediul 

Comisiei de admitere (mun. Chișinău, str. Hristo Botev 9), cu acordul acesteia. 

 

21. Pentru înscrierea online la concursul de admitere, candidatul va expedia copia scanată a 

buletinului de identitate (pașaportului), cu prezentarea ulterioară a originalului acestuia la 

depunerea în original a actului de studii.  

 

22. Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de 

procură. 

 

23. Pentru înscriere, candidatul poate depune online  la Comisia de admitere Dosarul de 

concurs, utilizând softurile instituționale sau instrumentele TIC accesibile (Email, Viber, 

Skype, Messenger, WhatsApp etc.). Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte scanate:  

a) cererea de înscriere la concursul de admitere (conform modelului aprobat de Senat); 

b) actul de studii, în original, cu anexa respectivă (certificatul de studii, cu notele 

obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru 

absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de 

Bacalaureat să fie prezentată ulterior);  

c) 4 fotografii 3x4 cm;   

d) copia buletinului de identitate; 
e) livretul militar pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul 

forțelor armate ale Republicii Moldova; 

f) buletinul de identitate și livretul militar se prezintă personal. 

 

24. Candidații pentru înscriere la „IMI-NOVA” vor achita o taxă de înscriere pentru 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere, în cuantumul de 50 lei.   

 

VI. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE  

 

25. Media generală minimă de admitere la studii superioare de licență nu poate fi mai mică 

decât 5 (cinci). Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se va efectua 

în baza următoarei formule: 

MC = 0,5xMB+0,5MS, unde: 

MC – media de concurs. 

MB – media examenului de bacalaureat 

MS - media pe studii din Anexa la diploma de BAC. 

 

26. Înmatricularea la învățământul de zi şi la învățământul 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 învățământ, 

categorie de candidaţi, limbă de instruire. 
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VII. ADMITEREA LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT 

 

27. Concursul de admitere la ciclul II – studii superioare de master se va desfăşura la 

următoarele specialităţi: 

  

 Administrarea afacerilor 

 Expertiza contabilă 

  

28.Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii ciclului I, studii 

superioare de licenţă.  

 

29. Absolvenţii învățământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau echivalente, 

eliberate până 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.  

 

30. 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 cu achitarea taxei pentru instruire în mărime dublă. 

 

31. Admiterea la studii superioare de masterat se efectuează în bază de concurs, în sesiuni din 

următoarele perioade: 

 

 Sesiunea de bază -

Turul I 
Turul II 

Depunerea online a Dosarului de 

concurs 
19.07-30.07.2021 04-30.08.2021 

Anunțarea rezultatelor intermediare 03.08.2021 30.08.2021 

Depunerea actelor în original 04-10.08.2021 21-30.08.2021 

Anunțarea rezultatelor finale 12.08.2021 30.08.2021 

 

 

32. Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează în baza mediei 

generale de licență.  

 

33. 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.  

 

VIII. REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE  

 

34. Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia de 

admitere a „IMI-NOVA” și, obligatoriu, se fac publice pe pagina web IMI-NOVA. În listele 

nominale, candidații sunt trecuți în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere.  

 

35. După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat 

admis optează pentru specialitatea aleasă, prin depunerea la „IMI-NOVA” în original a actelor 

menționate în art. 23, în termenul de depunere stabilit de instituție. 
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36. Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun online de 

către candidați, în decurs de 24 de ore din momentul afișării rezultatelor intermediare sau 

finale, la Comisia de admitere „IMI-NOVA”. 

 

37. La încheierea fiecărei sesiuni a concursului de admitere se va întocmi un proces-verbal, 

semnat de către președintele și membrii Comisiei de admitere  

 

 

IX. ÎNMATRICULAREA   

 

38. Înmatricularea la învățământul cu frecvență și la învățământul cu frecvență redusă se face 

strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților, în limita numărului de locuri 

stabilite pentru fiecare specialitate/domeniu de formare profesională, formă de învățământ. 

 

39. Listele candidaților care au promovat concursul de admitere, cu indicarea mediilor de 

concurs, și, după caz, locurile neacoperite se afișează pe pagina web a „IMI-NOVA”.  

 

40. Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin 

ordinul rectorului. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol 

universitar cu un număr matricol valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la programul 

de studii la care au fost admiși. 

 

41. Listele finale cu studenții înmatriculați se fac publice pe pagina web a „IMI-NOVA”. 

 

42. IMI-NOVA va încheia contracte de studii cu studenții înmatriculați în termen de zece zile 

lucrătoare după începutul anului de studii. 

 

X. COMISIA DE ADMITERE, COMISIILE DE EXAMINARE ȘI ATRIBUŢIILE LOR  

 

43. Comisia de admitere pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere se 

constituie prin ordinul rectorului „IMI-NOVA”.  

 

44. Comisia de admitere are următoarele atribuții: 

a) organizează activități de orientare profesională, expoziții, întâlniri cu elevii, emisiuni 

radiofonice și televizate privind admiterea; publică materiale informative despre instituția 

respectivă de învățământ și procedura de admitere;  

b) asigură condiții normale pentru activitatea secretariatului, a comisiilor de examinare şi a 

comisiei de examinare a contestațiilor;  

c) face publice planul de admitere pe specialități/domenii de formare profesională, taxele de 

studii stabilite pe anul respectiv de studii, pentru locurile cu taxă;  

d) afișează, zilnic, informațiile privind numărul cererilor depuse la fiecare specialitate/domeniu 

de formare profesională pe categorii de candidați la concurs;  

e) monitorizează activitatea secretariatului;  

f) asigură, contra plată, prestarea de servicii sociale pentru candidați: alimentație, cazare etc.;  

g) analizează și generalizează rezultatele admiterii și activitatea comisiilor de examinare; 

elaborează raportul privind admiterea și înmatricularea candidaților, în formatul stabilit de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  

h) prezintă propuneri pentru perfecționarea procesului de admitere.  

 

 

45. Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an calendaristic.  
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XI. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTAȚIILOR  

 

46. Comisia de contestație este formată din președinte și 2 – 3 membri, pe domenii de formare 

profesională, și va include, după caz, și specialiști în disciplinele prevăzute pentru probele de 

aptitudini prin metodologia proprie de admitere.  

 

47. Comisia examinează cererea de contestație a candidatului și prezintă concluziile sale 

președintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de contestație sunt definitive și se 

comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de 

contestație.  

 

XII. DISPOZIŢII FINALE  

 

48. În cazul evaluării cunoștințelor în scala de cinci puncte, notele din actul de studii se vor 

echivala cu notele în scala de zece puncte, după cum urmează:  

 

Nota în sistemul de 5 puncte 3 4 5 

Nota în sistemul de 10 puncte 5,5 7,5 9,5 

 

 


