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REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de maşter în 

cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică a Instituţiei Publice 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

în anul 2020

L DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de maşter în 

cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică a Instituţiei Publice Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu” în anul 2020 (în continuare - Regulament) 
este elaborat în temeiul Codului Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, Concepţiei instruirii 
cadrelor de conducere din sistemul sănătăţii. Cartei Universitare, Regulamentului Şcolii de 
Management în Sănătate Publică şi altor acte normative.

1.2 Regulamentul are drept scop stabilirea condiţiilor şi principiilor de selectare obiectivă şi 
transparentă a candidaţilor pentru admitere la studii superioare de maşter în cadrul Şcolii 
de Management în Sănătate Publică.

1.3 Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii superioare de 
maşter se bazează pe următoarele principii:
publicitate — informarea tuturor candidaţilor privind condiţiile de participare la concurs; 
obiectivitate — crearea condiţiilor egale pentru participanţii la concurs, asigurarea selectării 
în baza unor criterii clar definite şi a unei metodologii unice;
neadmiterea discriminării -  pe motive de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică 
etc.;
alegere după merit — selectarea candidaţilor în strictă corespundere cu rezultatele obţinute; 
transparenţă — prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a 
concursului tuturor persoanelor interesate.

1.4 Admiterea la studiile superioare de maşter se efectuează în bază de concurs şi are drept 
scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi atitudini.

1.5 Studiile de superioare de maşter în cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică pot fi 
realizate prin achitarea de la bugetul de stat sau pe bază de contract cu achitarea taxei de 
studii.

1.6 Numărul persoanelor admise la studii cu finanţare din bugetul de stat este aprobat prin 
hotărîre de Guvern

II. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
2.1 La concursul de admitere la studiile superioare de maşter în cadrul Şcolii de Management 

în Sănătate Publică a Instituţiei Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
"Nicolae Testemiţanu” în anul 2020 se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, care au 
studii superioare, studii postuniversitare de rezidenţiat sau secundariat clinic (după caz),
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indiferent de profilul, instituţia de învăţământ superior şi anul în care au obţinut diploma 
respectivă.

2.2 Admiterea la studii superioare de maşter în cadrul Şcolii de Management în Sănătate 
Publică se face prin concurs, în conformitate cu ’’Concepţia instruirii cadrelor de conducere 
din sistemul sănătăţii”, cu respectarea cerinţelor naţionale şi internaţionale pentru instruire 
superioară specializată.

2.3 Concursul se anunţă cu 30 zile calendaristice în ajunul procesului de admitere la studiile 
superioare de maşter prin răspândirea avizului prin surse mass-media. înscrierea 
candidaţilor la studii superioare de maşter se face anual în perioada lunilor iulie-august.

2.4 Candidaţii participanţi la concursul de admitere depun personal, în termenul stabilit 
preventiv, următoarele acte:
a) formularul de aplicare la concursul de admitere la studiile superioare de maşter;
b) copia de pe buletinul de identitate;
c) 4 fotografii (3x4);
d) copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţământ superior;
e) copia diplomei de licenţă, certificatului despre absolvirea intematurii, secundariatului 

clinic sau specializării primare (după caz);
f) adeverinţele cu privire la perfecţionări;
g) curriculum vitae;
h) referinţa de la locul de muncă;
i) scrisoare de motivare din partea aplicatului (max. 2 pag.).

Pot fi prezentate opţional:
a) lista publicaţiilor;
b) scrisoarea de garanţie despre achitarea taxei stabilite pentru studii din partea instituţiei.
c) posesia gradului de doctor în ştiinţe;
d) titlul de maşter în domenii conexe sănătăţii publice;
e) participările la evenimente ştiinţifice şi de instruire în ultimii cinci ani;
f) experienţa internaţională în domeniul sănătăţii publice.

2.5. Pentru candidaţii care aplică la concursul pentru studii cu finanţare din bugetul de stat 
sunt prevăzute următoarele condiţii suplimentare:

a) pot să se înscrie candidaţii, care au absolvit una din formele de învăţământ medical superior 
(studii integrate în medicină şi/sau farmacie sau studiile de rezidenţiat) nu mai târziu de 15 
(cincisprezece) ani în urmă, inclusiv (de la data ultimei diplome relevante);

b) dovada precum că la moment activitatea de bază este desfăşurată în instituţie publică din 
domeniul sănătăţii (confirmare de la secţia resurse umane a instituţiei unde activează);

c) confirmă disponibilitatea de a semna, în cazul admiterii la studii de masterat, un angajament
cu Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privitor la obligativitatea activării în 
sectorul public al sănătăţii pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani după absolvirea studiilor 
de masterat.

2.6 Copiile documentelor menţionate mai sus se avizează în baza originalelor de către Comisia 
de admitere.
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2.7 Completarea şi semnarea formularului de aplicare la concursul de admitere la studii 
superioare de maşter în cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică echivalează cu 
recunoaşterea, de către candidat, a faptului că a luat cunoştinţă de prevederile 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de maşter în 
cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică a Instituţiei Publice Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” în anul 2020 şi se obligă să-l respecte. 
Orice contestaţie ulterioară nu se poate raporta decât la prevederile acestuia.

2.8. Formularul de aplicare la concursul de admitere la studiile superioare de maşter, precum şi 
actele prevăzute de prezentul Regulament, se depun la Comisia de admitere. Depunerea 
actelor se va face prin o programare individuală prealabilă.

III. COMISIA DE ADMITERE, ATRIBUŢIILE
3.1 în scopul monitorizării admiterii la studiile superioare de maşter în cadrul Şcolii de 

Management în Sănătate Publică a Instituţiei Publice Universitatea de Stat de Medicină şi 
Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” în anul 2020 prin ordinul rectorului se constituie Comisia 
de admitere.

3.2 Comisia de admitere se constituie din:
a) preşedinte -  Director, Şcoala de Management în Sănătate Publică;
b) secretarul responsabil;
c) membrii -  cadre didactice din Şcoala de Management în Sănătate Publică.

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
4.1 Procedura de selectare a candidaţilor evoluează în 3 etape:

- evaluarea scrisorii de motivare din partea aplicatului;
- testarea abilităţilor în managementul general;
- interviul (on-line).

4.2 Evaluarea dosarelor se face în baza prevederilor de la pct.2.4 al prezentului Regulament.
4.3 Testarea abilităţilor generale de operare la calculator şi testarea abilităţilor în managementul 
general constă din probe sub formă de test grilă compusă din mai multe întrebări cu răspunsuri 
simple şi multiple.

4.4. Probele de testare descrise în pct.4.3 se vor face în ziua de depunere a actelor, prin o 
programare individuală prealabilă. Programarea pentru testare se va face la numărul de telefon 
(022) 205-205.

4.4 Interviul constituie etapa în care au loc discuţii verbale cu candidatul în care sunt verificate 
aptitudinile de comunicare, competenţele generale în management şi competenţele profesionale. 
Interviul va fi realizat on-line, după o programare prealabilă a orei la care Comisia de admitere 
se va conecta la discuţie cu candidatul.

4.5 Concursul de admitere se va efectua în baza următoarei formule:
MC = 0,20SM + 0,30MM + 0,50MI,
Unde:
MC -  media de concurs calculată ca medie ponderată;
SM -  nota evaluării scrisorii de motivare din partea aplicatului;
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MM -  nota la testarea abilităţilor în managementul general; 
MI — nota la interviu.

4.6 Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.

4.7 Selecţia candidaţilor la locurile cu finanţare la bugetul de stat se realizează în baza 
următoarelor criterii:

- rezultatele concursului de admitere;
- întrunirea condiţiilor suplimentare descrise în pct.2.5.

4.8. Proba de interviu descrisă în pct.4.4 poate fi realizată şi în format on-line de către comisia de 
admitere în componenţă deplină, prin o programare prealabilă, anunţată individual fiecărui 
candidat.

V. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR
5.1 Pentru a decide asupra temeiniciei contestărilor depuse de către candidaţi, prin ordinul 

rectorului IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”, se constituie Comisia de examinare a 
contestărilor.

5.2 Comisia de examinare a contestărilor se constituie din preşedinte şi 2-3 membri.
5.3 Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestărilor nu pot fi membri ai 

Comisiei de admitere.
5.4 Comisia de examinare a contestărilor activează din momentul începerii sesiunii de admitere 

şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.
5.5 Contestările se depun (inclusiv şi în format electronic către poşta oficială a ŞMSP 

sph@usmf.mdl nu mai târziu de 24 ore din momentul afişării rezultatelor concursului de 
admitere.

5.6 Comisia examinează cererea de contestare a candidatului şi prezintă concluziile sale 
preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de examinare a contestărilor sunt 
definitive.

VL ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR
6.1 Rezultatele concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere. în listele 

nominale, candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.
6.2. în rezultatul concursului de admitere se întocmeşte un proces-verbal, semnat de către 

preşedintele, secretarul responsabil şi membrii Comisiei de admitere
6.3. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii, comunicate 

oficial de Şcoala de Management în Sănătate Publică a Instituţiei Publice Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”.

6.4. înmatricularea la studii superioare de maşter se face strict în ordinea descrescătoare a mediei 
de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite.

6.5. Candidaţii care au aplicat, dar nu au fost selectaţi pentru studii cu finanţare din bugetul 
de stat, pot să aplice pentru concursul general pentru studii pe bază de contract cu achitarea 
taxei de studii.

6.6. Dacă mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, înmatricularea se face 
acordându-se prioritate candidaţilor:
a) cu lucrări ştiinţifice publicate;
b) cu recomandări.

mailto:sph@usmf.mdl
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6.7 Comisia de admitere are dreptul de a examina şi decide referitor la soluţionarea unor cazuri 
particulare, excepţionale, cu consemnarea acestora în procesul-verbal şi cu validarea 
ulterioară a deciziei prin ordinul Rectorului.

6.8 Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu 
indicarea mediilor de concurs şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe pagina web a 
Şcolii de Management în Sănătate Publică a Instituţiei Publice Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”.

6.9 Candidaţii declaraţi admişi care nu se prezintă la studii cel mult 10 zile de la începutul 
anului de studii şi care nu prezintă în acest termen acte de justificare a motivului lipsei, 
sunt exmatriculaţi.

VIL DISPOZIŢII FINALE

7.1 Candidaţii admişi încheie cu Universitatea un contract pentru întreaga perioadă de studii.
7.2 Achitarea studiilor poate fi din: contul bugetului de stat, contul propriu al audienţilor, din 

contul instituţiilor medicale şi nemedicale sau burse ale instituţiilor internaţionale.
7.3 Actele candidaţilor, care nu au fost înmatriculaţi sau ale celor care renunţă la locul obţinut 

prin admitere, se restituie necondiţionat, contra semnătură.
7.4 Comiterea fraudelor de natură să favorizeze înmatricularea unor candidaţi sau constatarea 

altor contravenţii dovedite se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

COORDONAT:

Directorul Şcolii de Management în Sănătate Publică 

Şef Departamentul Juridic

Oleg Lozan

Tatiana Novac


