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Vă atenţionăm, dragi candidaţi la studii, că planurile de înmatriculare din 
anul acesta prevăd numai pentru UTM un asemenea mare număr de locuri.

Citiţi cu luare aminte informaţia despre locurile oferite pentru fiecare            
din cele 60 de specialităţi. Acestea sunt publicate în pag. 2 a prezentului  

număr al ziarului „Mesager Universitar”.
• Admiterea în învăţământul superior se efectuează în bază de concurs.
• Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la Comisia de Admitere. În cerere 

candidaţii vor menţiona specialităţile/domeniile de formare profesională (în ordinea preferin-
ţei), limba de instruire, forma de învăţământ (de zi, cu frecvenţă redusă) pentru care optează 
la studii cu finanţare bugetară sau prin contract cu achitarea taxei de studii. 

• La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
a) actul de studii, în original cu anexa respectivă (+ 2 copii);
b) certificatul medical-tip (forma 086-U), eliberat în anul admiterii; 
c) 5 fotografii 3x4 cm;
d) livretul militar sau de premilitar (+ copia);
e) buletinul de identitate cu fişa de însoţire (+ 2 copii);
f ) buletinul de identitate al unuia dintre părinţi (+ copia);
g) certificat despre componenţa familiei (pentru cămin).
Informaţii despre alte acte mai specifice le puteţi găsi pe site-ul UTM.
• Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul),  livretul 

militar sau adeverinţa de premilitar.

• Atenţie! Cererile pentru concursul de admitere la toate formele de studii şi de 
finanţare (de zi, cu frecvenţă redusă, cu finanţare bugetară sau prin contract) se 

depun în perioada 18-31 iulie (turul I) la 3 specialităţi concomitent (în ordinea 
preferinţelor). Rezultatele vor fi anunţate până la 5 august. 

6-11 august (turul II) la specialităţile necompletate. 
Rezultatele vor fi anunţate la 12 august.

• După expirarea termenului de înscriere la concursul de admitere candidaţii nu mai pot 
solicita schimbarea datelor în actele depuse.

• Candidaţii la admitere la specialităţile: „Arhitectură”, „Design interior”, „Design industrial”, 
„Sculptură”, „Design vestimentar industrial” vor susţine o probă de aptitudine la „Desenul ar-
tistic”. Modalitatea de organizare este determinată prin decizia Comisiei de Admitere. Cursu-
rile de pregătire pentru proba „Desenul artistic” încep la 27.06.11, 04.07.11, 11.07.11, 18.07.11. 
Cererile se depun în bir. 106, tel.: 235467.

• Contestările se depun în timp de 24 de ore după afişarea notelor 
la proba de aptitudine.

• Rezultatele concursului de admitere se aprobă de către Comisia de Admitere a UTM. În 
listele nominale, candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. 

• Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu in-
dicarea mediilor de concurs şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe panourile de 
informaţii şi pe site-ul UTM.

În atenţia candidaţilor la „Admiterea-2011”

Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă admiterea 
la 3635 de locuri de studii,  dintre care 1212 
– cu finanţare de la bugetul de stat, 2033 – în 
bază de contract şi 390 – cu frecvenţă redusă. 

UTM anunţă, de asemenea, admiterea 
la studii superioare de Masterat, 

ciclul II – 40 de programe: buget – 549 
de locuri, cu taxă – nelimitat

Informaţii suplimentare pe site-ul UTM: www.utm.md
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UTM în top 
conform Ranking Web 
of World University
UTM se situează în prima jumătate (nr. 3762) 

a clasamentului Web al universităţilor din întreaga 
lume – Ranking Web of World University, 

efectuat în ianuarie 2011 de Consiliul Superior 
de Investigaţii Ştiinţifice din Spania. 
Au fost selectate 8 mii  de universităţi 
din 18 mii înscrise în catalogul CSIC. 

Pe 28 aprilie 2011 Universitatea Tehnică a 
Moldovei a primit Certificatul de conformitate 
acordat de SIMTEX-OC, organism de certificare 
acreditat de Asociaţia de Acreditare din Româ-
nia pentru certificarea Sistemelor de Manage-
ment al Calităţii, prin care se confirmă că Uni-
versitatea Tehnică a implementat şi menţine 
un Sistem de Management al Calităţii (SMC) 
bazat pe practicile tradiţionale de asigurare a 
calităţii în domeniul învăţământului, legislaţia 
în vigoare, îndeplinind cerinţele standardului 
ISO 9001:2008. 

Certificarea SMC poziţionează Universita-
tea Tehnică a Moldovei ca partener puternic 
în livrarea serviciilor la cele mai riguroase stan-
darde educaţionale, contribuind la sporirea în 
continuare a numărului de studenţi înmatricu-
laţi şi la îmbunătăţirea imaginii Universitatea 
Tehnică a Moldovei pe plan naţional şi inter-
naţional.

UTM şi-a certificat                 
 Sistemul de Management al Calităţii

UTM – universitate de nivel 
internaţional, acreditată de stat
Distincţia „Calitate Europeană”, conform 

standardelor europene, oferită de Asambleea 
Europeană din Oxford, Marea Britanie, 2010

Top mondial: locul 3762 din 8000 de universităţi 
ale lumii, conform clasamentului webometric, 
efectuat în 2010 de Consiliul Superior de 
Investigaţii Ştiinţifice din Spania, situându-se 
pe locul I printre universităţile din RM.
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 acreditată de stat, integrată în Procul Bologna, diplomele UTM fiind runoscute în ţările Europei


