MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
EUROPEAN UNIVERSITY OF MOLDOVA
ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ
MD 2069, CHIŞINĂU, STR.GH.IABLOCIKIN 2/1,
TEL: +373 (22) 509 122 / +373 (22) 509 127;
FAX: +373 (22) 509 128 / +373 (22) 509 193;
WWW.USEM.MD

ORDIN Nr.52 P
Din 19.06.2015
Cu privire la stabilirea termenelor de
organizare şi desfăşurare a admiterii şi
constituirea Comisiei de Admitere în cadrul USEM
pentru anul de studii 2015-2016
În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii ciclul I –
studii superioare de licență și ciclul II – studii superioare de masterat, aprobat de Ministerul
Educaţiei, în scopul organizării eficiente şi transparente a procesului de admitere în cadrul
USEM, emit următorul
§1
1.1. Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în cadrul Universităţii de
Studii Europene din Moldova se stabilesc, după cum urmează:

a)
b)
c)
d)
e)

CICLUL I (studii superioare de licenţă)
20 – 28 iulie 2015 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
29 iulie 2015 – desfăşurarea probelor de aptitudini (ora 900);
31 iulie 2015 – anunţarea rezultatelor intermediare;
04 august 2015 – depunerea documentelor în original;
7 august 2015 – anunţarea rezultatelor finale.

a)
b)
c)
d)
e)

Concursul repetat (la locurile neacoperite)
10 - 15 august 2015 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere repetat;
17 august 2015 – desfăşurarea probelor de aptitudini (ora 900);
18 august 2015 – anunţarea rezultatelor intermediare;
24 august 2015 – depunerea documentelor în original;
26 august 2015 – anunţarea rezultatelor finale.

a)
b)
c)
d)

CICLUL II (studii superioare de masterat)
20 – 28 iulie 2015 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
7 august 2015 – afişarea listelor candidaţilor înmatriculaţi;
10 - 24 august 2015 – desfăşurarea concursului repetat (la locurile neacoperite)
26 august 2015 – anunţarea rezultatelor finale.

§2
2.1. În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în cadrul
Universităţii de Studii Europene din Moldova se constituie Comisia de Admitere în următoarea
componenţă:
1.
IURIE Sedleţchi – Preşedintele Comisiei de Admitere, rector USEM doctor în drept,
profesor universitar;
2.
AIRAPETEAN Artur - Secretarul responsabil al Comisiei de Admitere, prorector pe
activitate didactică, doctor în drept, conferențiar universitar;
3.
CHIRILOV Violeta – secretar tehnic al Comisiei de Admitere, specialist Secţia Studii;
4.
ȘARGU Lilia – Membru al Comisiei de Admitere decanul facultății Științe Economice,
doctor în științe economice, conferenţiar universitar;
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5.
6.

BAHNEANU Vitalina – Membru al Comisiei de Admitere decan, interimar al Facultăţii
Limbi Moderne, doctor în filologie, conferenţiar universitar;
CEBAN Cristina – Membru al Comisiei de Admitere, şef al Departamentului Ştiinţe
Sociale, doctor în drept, conferenţiar-cercetător;

2.2. În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de
învăţămînt superior din Republica Moldova în cadrul Comisiei de Admitere USEM, se constituie
Secretariatul cu atribuţii de asistenţă tehnică, în următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.

GRABOVSKI Adriana – inspector pentru recepţionarea actelor la Facultatea de Drept,
ciclul I şi ciclul II;
TARLAPAN Mihaela – inspector pentru recepţionarea actelor la Departamentul Ştiinţe
Sociale, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, ciclul I şi ciclul II;
DJUGOSTRAN Anastasia – inspector pentru recepţionarea actelor la Facultatea Științe
Economice, ciclul I şi ciclul II;
STRAISTARI Lilia – contabil, inspector pentru recepţionarea actelor la Facultatea de
Limbi Moderne, ciclul I şi ciclul II.

§3
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii, USEM
constituie Comisia de examinare pe probe de aptitudini, după cum urmează:
Facultatea de Jurnalism şi Științe ale Comunicării
1.
2.
3.

PURICE Mihail – preşedintele comisiei, doctor în filologie, conferențiar universitar
SÎTARI Daniela – membru al comisiei;
SCOARȚĂ Veronica – membru al comisiei.

§4
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de
învăţămînt superior din Republica Moldova pentru deciderea asupra temeiniciei contestărilor
depuse şi examinarea lor, în cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova se constituie
Comisia de examinare a contestărilor, în următoarea componenţă:
1.
2.
3.

PÎRŢAC Grigore – preşedintele Comisiei de examinare a contestărilor;
SEDLEŢCHI Oleg – membru al comisiei;
PASCALU Inna – membru al comisiei.

1.

§5
Pentru înregistrarea computaţională a datelor se desemnează următorii secretari:
SEDLEŢCHI Nicolae – responsabil pentru formarea, prelucrarea şi păstrarea bazei de
date;
CHIBAC Natalia – responsabil pentru întroducerea datelor în baza de date, consilier al
rectorului, doctor în drept, lector universitar.

2.
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Rectorul Universităţii
de Studii Europene din Moldova

Iu. Sedleţchi

Şef al Direcţiei Generale
administrare şi Secretariat

Contabil
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