


-

la studii superioare de licenld qi studii superioare integrate, in funclie de solicitdrile
candidalilor la studii, in limitele locurilor bugetare alocate prin Anexa nr.1 la prezentul Ordin;

vor repartiza locurile alocate cu finanlare din bugetul de stat pentru admiterea la studii
superioare de master, aprobate prin Anexa r:lt.2 la prezentul Ordin, la programele de master
acreditate sau autorizate provizoriu, propuse in sesiunea 2020, in domeniile de formare
profesionald la care se realizeazd formarea la ciclul I - licenld;

vor efectua inmatricularea strlinilor la studii superioare de licenld qi master, in
limitele locurilor cu finanlare din bugetul de stat, alocate prin Anexa nr.3 la prezentul Ordin, qi

vor prezenta Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetdrii, pAnd la 25 septembrie 2020,listele
persoanelor strdine, inmatriculate, urrnare concursului, la studii inbazd,de buget;

vor asigura respectarea planurilor de admitere, aprobate prin prezentul Ordin, fiind
interzis transferul locurilor cu finanlare din bugetul de stat de la o categorie/ anex6 la alta, de

la un domeniu general de studiu la altul, de la invitdmdntul cu frecvenla la invafamAntul cu

frecvenld redus6;

vor efectua inmatricularea pe bazd, de contract cu achitarea taxei de studii la
programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, in condiliile legii, in baza
metodologiei proprii a instituliei de invSldmdnt superior, in limita capacitdlii de inmatriculare
stabilitd prin acreditare sau autorizarea de funcfionare provizorie;

vor asigura consilierea candidalilor in procesul de admitere la studii prin incurajarea

acestora de a accesa orice specialitate, indiferent dacd domeniul din care face parte aceasta este

considerat preponderent feminin sau preponderent masculin;

vor efectua alocarea locurilor cu finanlare din bugetul de stat persoanelor cu

dizabilitali, in corespundere cu legislatia;

- vor asigurarea inmatricularea absolventilor instituliilor de invf,ldmdnt din localitalile
de Est ale republicii la locurile cu destinalie special[ planif,rcate pentru aceastd categorie de

candidali;

vor utiliza alocaliile din bugetul de stat doar pentru pregdtirea cadrelor de specialitate
cu finanlare bugetard (comanda de stat), fiind interzisl redirec{ionarea acestora pentru
pregdtirea cadrelor care iqi fac studiile pebazd, de contract;

vor asigura transparenla procesului de organizare a concursului de admitere.

5' A atenfiona conducerea instituliilor de invdldm6nt superior privind obligativitatea
evaludrii externe a calitalii in vederea acreditdrii programelor de licenld qi master in derulare

pAnI Ia 01 iulie 2021, in condiliile legii.

6. Direclia politici in domeniul invdldm6ntului superior (dna Nadejda Veliqco) va
monitoriza procesul de admitere la studii superioare de licenld (ciclul I), studii superioare

integrate Ei studii superioare de master (ciclul II) in instituliile de invdldmdnt superior.

7. Controlul asupra executdrii prezentului Ordin se pune in sarcina dlui Anatolie
Topal6, Secretar general al ministerului.

r4,Ministru Igor $AROV


