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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament determină scopul, criteriile și principiile de formare a Listei rectorului și 

listelor decanilor facultăților Universității Tehnice a Moldovei (în continuare Universitatea), 

modalitățile de prezentare și informare a comunității universitare și a părinților studenților 

incluși în Lista rectorului și listele decanilor facultăților, precum și facilitățile și mențiunile 

acordate celor mai performanți studenți. 

2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu următoarele acte normative: 

 Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 137 Obligațiunile elevilor și studenților); 

 Ordinul Ministerului Educației nr. 748 din 12.07.2013 „Cu privire la organizarea 

concursului de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară”; 

 Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în 

Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I (studii de licență), aprobat de Senatul UTM, 

ordinul rectorului Universității nr. 929-r din 26.08.2014; 

 Carta Universității Tehnice a Moldovei. 

 

II. SCOPUL INSTITUIRII LISTEI RECTORULUI ȘI LISTELOR DECANILOR FACULTĂȚILOR 

3. Scopul instituirii Listei rectorului și listelor decanilor facultăților este promovarea în rândul 

studenților a spiritului de competitivitate, interes pentru studiile performante, implicare în 

activitățile de cercetare și creativitate, mobilitate academică și, în același timp, a respectării 

Codului de Onoare al studentului Universității Tehnice a Moldovei. 

4. Lista rectorului reprezintă top-ul studenților Universității în număr estimativ de cca 1% din 

numărul total al studenților care au obținut cea mai performantă reușită academică în sesiunea 

respectivă a anului universitar. 

5. Listele decanilor reprezintă top-ul studenților facultății în număr estimativ de cca 3% din 

numărul total al studenților facultății care au obținut cea mai performantă reușită academică în 

sesiunea respectivă a anului universitar. 

6. În caz de egalitate a mediei academice a mai multor studenți ai facultății la nivelul 

baremului/limitei stabilite a mediei academice, în Lista rectorului și listele decanilor se vor 

include studenții cu aceeași medie academică. 
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III. CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ ȘI CONDUITĂ ACADEMICĂ A STUDENȚILOR 

7. Reușita academică (media notelor) în perioada de referință în limitele stabilite. 

8. Absența oricăror sancțiuni disciplinare, comportament conform Codului de Onoare al 

studentului Universității Tehnice a Moldovei. 

 

IV.  MODALITATEA DE FORMARE A LISTEI RECTORULUI ȘI LISTELOR DECANILOR 

FACULTĂȚILOR UNIVERSITĂȚII 

9. Lista rectorului și respectiv listele decanilor sunt alcătuite de către Direcția Management 

Academic și Asigurarea Calității în baza mediei academice în sesiunea respectivă, ținând cont 

de rezultatele reușitei din sistemul informațional „Decanat”. 

10. Lista rectorului se examinează la Consiliul de Administrație al Universității cu participarea 

studenților membri ai acestuia, la Senatul universitar și se aprobă prin ordinul rectorului. 

11. Lista decanului se examinează la ședința consiliul facultății cu participarea obligatorie a 

studenților membri ai consiliului facultății și se aprobă prin ordinul rectorului. 

12. Includerea studenților în Lista rectorului și lista decanului se efectuează în ordinea descreșterii 

mediei academice, conform criteriilor de performanță și limitele mediei academice stabilite. 

 

V. MODALITĂȚILE DE PREZENTARE ȘI INFORMARE A COMUNITĂȚII UNIVERSITARE ȘI A 

PĂRINȚILOR STUDENȚILOR INCLUȘI ÎN LISTA RECTORULUI ȘI LISTELE DECANILOR 

FACULTĂȚILOR 

13. Lista rectorului și listele decanilor include: foto color a studenților (60x90 mm) însoțite de 

inscripțiile: numele, prenumele studentului, facultatea, anul de studii, grupa academică, 

media reușitei academice în sesiunea respectivă (XX, XX). 

14. Forma, dimensiunile și design-ul panourilor/standurilor de plasare a Listei rectorului și 

listelor decanilor vor fi identice, fiind elaborate de Serviciul Relații Publice și Promovare a 

Imaginii. 

15. Lista rectorului și lista decanului se afișează în spațiu vizibil pe panoul 

informațional/publicitar în holurile tuturor blocurilor de studii și pe site-ul Universității 

www.utm.md. 

16. Lista rectorului și listele decanilor se publică în ziarul „Mesager Universitar”. 

http://www.utm.md/
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17. Părinților studenților incluși în Lista rectorului și listele decanilor cu privire la rezultatele 

performante ale studiilor li se vor expedia scrisori de mulțumire. Conținutul tip al scrisorii va 

fi elaborat de Serviciul Relații Publice și Promovare a Imaginii. 

 

VI.  FACILITĂȚILE ȘI MENȚIUNILE ACORDATE CELOR MAI PERFORMANȚI STUDENȚI 

18. Studenții care au fost incluși în Lista rectorului și listele decanilor vor beneficia de 

următoarele facilități și mențiuni: 

 priorități la participarea în programele de mobilitate academică, inclusiv în programul 

Erasmus +; 

 facilități la cazare (cazare în căminul nr. 1, alte facilități de cazare); 

 participare la concursurile Burse de Merit, alte burse (bursa Guvernului, burse oferite 

celor mai performanți studenți oferite de instituții de stat, asociații profesionale, 

companii etc.); 

 alte facilități stabilite de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației, Senatul 

Universității; 

 studenților incluși în Lista rectorului și listele decanilor facultăților li se vor înmâna 

diplome de mențiune, semnate de rectorul Universității. Forma și designul diplomei vor 

fi elaborate de Serviciul Relații Publice și Promovare a Imaginii. 

 
 

VII. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

19. Modificarea prezentului Regulament se face prin hotărâre a Senatului Universității. 

20. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea şi adoptarea de către Senatul 

Universității. 


