Aprobat la şedinţa Senatului USEM
din 01.06.2015, proces – verbal nr. 8

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a admiterii, pentru anul universitar 2015-2016
la Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM),
ciclul I – studii superioare de licenţă şi ciclul II – studii superioare de masterat
I.
DISPOZIŢII GENERALE
1.
Prezentul Regulament-cadru este elaborat în conformitate cu art. 78. 79, 80, 85, 89, 91
din Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014 şi stabileşte cadrul general pentru organizarea
admiterii în ciclul I - studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2015-2016.
2.
Regulamentul cu privire la organizareastudiilorsuperioare de masterat, ciclul II,
Hotărîrea Guvernul Nr. 1455 din 24.12.2007.
3.
USEM va aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afîşare la sediul instituţiilor şi pe pagina
web proprie, informaţii privind:
1.
regulamentul propriu de admitere;
2.
oferta anuală de şcolarizare;
3.
condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;
4.
perioadele sesiunilor de admitere;
5.
modalitatea şi probele de concurs;
6.
facilităţile sau condiţiile speciale:
7.
taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
8.
taxele de şcolarizare;
9.
alte informaţii utile candidaţilor.
II.
ORGANIZAREA ADMITERII
4.
Concursul de admitere la ciclul I - studii superioare de licenţă se organizează pe
specialităţi, în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor, în
funcţie de forma de învăţămînt şi sursa de finanţare (buget, taxă), în limita planurilor de
înmatriculare aprobate în modul stabilit.
5.
Admiterea pe bază de contract cu taxă la studii în USEMse efectuează după aceleaşi
criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară din instituțiile de învățămînt superior de
stat.
6.
Admiterea în USEM se efectuează, exclusiv, la specialităţile/domeniile de formare
profesională autorizate prin licenţă sau autorizare de funcţionare provizorie acordată.
7.
Admiterea în învăţămîntul cu frecvenţă redusă se organizează, doar la specialităţile la
care în instituţia respectivă este organizat învăţămîntul cu frecvenţă.
8.
Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţămînt pentru studiile superioare de
licenţă și studiile superioare de masterat se vor organiza în sesiuni, în condiţii identice, înainte de
începerea anului universitar.
9.
Cererile de înscriere la Concursul de admitere la studii superioare de licenţă și studii
superioare de masterat se completează în limba română.
10.
Probele de concurs pentru admiterea la programele de studii cu predare în limba română
se vor susţine în limba română.
11.
Cetăţenii străini şi alolingvii care optează pentru programe de studii cu predare în limba
română au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române.
12.
USEM planifică, pentru concursul de admitere, grupe şi cu altă limbă de instruire decît
cea română (rusă, engleză, franceză etc.), în limita planurilor de înmatriculare aprobate.
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13.
Candidaţii pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire decît cea din
instituţia preuniversitară pe care au absolvit-o.
14.
USEM va organiza probă de aptitudini pentru candidaţii care optează pentru specialităţi
din domeniul general de studiu 34 Ştiinţe ale comunicării (profesională 341 Jurnalism şi 342.
Ştiinţe ale comunicării), conform regulametului.
*ca metodă de organizare a probei de aptitudini pentru specialității sus menționate - va fi
petrecută sub formă de eseu, la disciplina: limba și literatura română
III. CONDIŢII DE ADMITERE ŞI ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR
15.
La Concursul de admitere în ciclul I - studii superioare de licenţă pot participa cetăţenii
Republicii Moldova, care deţin diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii al studiilor
efectuate înstrăinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea
actelor de studii şi a calificărilor din cadrul Ministerului Educaţiei şi echivalate cel puţin cu
studii liceale.
*La Concursul de admitere în ciclul I - studii superioare de licenţă pot participa cetăţenii
Republicii Moldova, absolvenţii studiilor medii de specialitate, care deţin diploma de studii
medii de specialitate (colegiu), studii superioare de licență.
16.
Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I - studii superioare
de licenţă concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la
una sau mai multe instituţii de învăţămînt superior, dar vor fi înmatriculaţi la o singură
specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţămînt superior, din cele pentru care au optat.
17.
Cota-parte la înmatriculare la ciclul I - studii superioare de licenţă, învăţămînt cu
frecvenţă, se stabileşte după cum urmează:

pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat - 90 la sută;

pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate - 10 la sută.
18.
Pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu) şi ai diplomelor de
studii superioare universitare/de licenţă, care solicită domeniul corespunzător profilului
specialităţii studiate în colegiu/instituţia de învăţămînt superior sau care solicită un alt domeniu
decît profilul specialităţii studiate în colegiu/instituţia de învăţămînt superior, concursul de
admitere se va organiza în baza prezentului Regulament, cu respectarea prevederilor legislaţiei în
vigoare.
*Categoriile respective de candidaţi participă la concursul de admitere pe locurile planificate
pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate.
19.
Locurile de înmatriculare la studii cu frecvenţă redusă nu se vor diviza pe cote la
admitere. Categoriile de candidaţi admişi la studii cu frecvenţă redusă vor fi stabilite de către
USEM, în funcţie de numărul de locuri prevăzute în planurile de înmatriculare şi opţiunile din
cererile depuse de candidaţi.
20.
La ciclul I – studii superioare de licenţă, pentru fiecare facultate a USEM, se stabileşte
cota de 10 la sută din numărul total de locuri pentru înmatricularea candidaţilor, eliberaţi de taxa
de studii.
21.
Înmatricularea candidaţilor la locurile cu eliberarea de taxa de studii se efectuează în bază
de concurs pe criterii de performanţă şcolară şi aptitudini în specialitatea aleasă.
22.
Eliberarea de la achitarea taxei de studii pentru această categorie de studenţi este valabilă
pînă la prima sesiune al anului universitar, după care locurile cu eliberarea de taxa de studii, vor
fi scoase concurs în baza rezultatelor susţinerii examenelor sesiunii, la care pot participa toţi
studenţii din acelaşi an de studii.
23.
Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni
(români) pot participa la concursul de admitere, în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii
Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare pe locurile cu finanţare de la buget sau
cu taxă de studii. Naţionalitatea candidaţilor respectivi se stabileşte în baza copiei certificatului
de naştere al unuia din părinţi.
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24.
Candidaţii, cetăţeni ai statelor C.S.I. şi ai ţărilor baltice, cetăţeni străini şi apatrizi,
absolvenţi ai instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender, care au
absolvit instituţii de tip „liceu-colegiu". „tehnicum", ..sovhoz-tehnicum", ..colegiu" etc., participă
la concursul de admitere pe locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de
specialitate.
25.
Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor Republicii Moldova, deţinători ai actelor
de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din localităţile de est ale Republicii Moldova şi
din mun. Bender se va efectua în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la
efectele juridice ale actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale
Republicii Moldova şi oraşul Bender", din 21.01.2004 publicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 19-21/41 din 30.01.2004.
26.
Dosarul candidatului la admitere în ciclul I - studii superioare de licenţă va cuprinde
următoarele documente:
 Actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 Certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
 În funcţie de specialitate/domeniu de formare profesională, instituţia de învăţămînt poate
organiza un examen medical suplimentar;
 Diplomele de gradul I-III. Obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane
sau internaţionale, la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la
diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de ministerul educaţiei sau de
ministerele de resort;
 4 fotografii 3x4 cm;
 Certificatul de studii, cu notele obţinute la examenele de bacalaureat şi situaţia şcolară pe
anii de studii, pentru absolvenţi de licee din România, promoţia din anul admiterii, urmînd ca
diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;
 Copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale
C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 Chitanţa de plată a taxei de înscriere.
Notă: Copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de
admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs, în cazul în care candidatul la studii
intenţionează să participe la concursul de admitere doar în instituţia dată, acesta poate anexa
la cererea de înscriere documentele în original.
27.
La depunerea dosarului candidaţii vor prezenta personal buletinul de identitate
(paşaportul).
28.
Cererea de înscriere la concursul de admitere, de modelul aprobat de Senat, precum şi
alte acte prevăzute de prezentul Regulament, se depun la Comisia de admitere a instituţiei de
învăţămînt superior. În cerere candidatul va menţiona specialităţile (în ordinea preferinţei), forma
de învăţămînt (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă), tipul studiilor (cu finanţare de la buget sau cu
taxă), limba de instruire după înmatriculare şi alte date solicitate de formularul respectiv.
29.
USEM va percepe de la candidaţi, în condiţiile legii, o taxă de înscriere pentru
organizarea şi desfăşurarea admiterii (30 lei), în cuantumul stabilit în baza metodologiei proprii,
publicată pe pagina web oficială a instituţiei. Senatele universitare pot prevedea, prin
regulamentele proprii de admitere, pentru anumite categorii de candidaţi, scutirea de plata taxei
de înscriere sau reducerea ei.
30.
După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita
schimbarea datelor din cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.
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IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE. REZULTATELE
CONCURSULUI DE ADMITERE. ÎNMATRICULAREA
31.
Media generală minimă de admitere la studii superioare de licenţă nu poate fi mai mică
decît 5 (cinci).
32.
Admiterea la USEM, la ciclul I - studii superioare de licenţă, se va efectua în baza
regulamentelor proprii de concurs cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale
prezentului regulament.
33.
Regulamentul instituţional de concurs, care descrie metodologia de admitere aplicată,
inclusiv formele şi probele de concurs, este aprobat prin decizia Senatului USEM.
34.
Formula de concurs:
MC = (MG + MGA) / 2
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;
MG – media examenului de absolvire;
MGA – media generală pe ani de studii din anexa la diplomei
35.
Mediile generale de concurs obţinute de candidaţi sînt valabile pentru stabilirea ordinii de
înmatriculare numai la USEM.
36.
Rezultatele intermediare și finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia
de admitere a instituţiei de învăţămînt. În listele nominale candidaţii sînt trecuţi în ordinea
descrescătoare a mediei generale de admitere.
37.
Rezultatele concursului de admitere se fac, obligatoriu, publice prin afişare la sediul
USEM şi pe pagina web proprie.
38.
După afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat
admis la mai multe instituţii de învăţămînt superior, optează pentru specialitatea aleasă, prin
depunerea în original a documentelor menţionate mai susla USEM, în termenul de depunere,
stabilit.
39.
Neprezentarea actului de studii, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în
termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului obţinut prin
concursul de admitere.
40.
USEM are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de
la depunerea cererii, necondiţionat şi fară perceperea unor taxe, actele candidaţilor respinşi sau
ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.
41.
La încheierea fiecărei sesiuni a concursului de admitere se va întocmi un proces verbal,
semnat de către preşedintele şi membrii Comisiei de admitere (şi de reprezentantul Ministerului
Educaţiei sau al ministerului de resort, în cazul în care acesta este prezent la şedinţa Comisiei de
admitere).
42.
Înmatricularea la învăţămîntul cu frecvenţă şi la învăţămîntul cu frecvenţă redusă se face
strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri
stabilite pentru fiecare specialitate/domeniu de formare profesională, formă de învăţămînt,
categorie de candidaţi şi sursă de finanţare.
43.
Candidaţii declaraţi admişi în baza deciziei Comisiei de admitere, sînt înmatriculaţi la
anul întîi de studii prin ordinul rectorului instituţiei de învăţămînt superior.
44.
Se interzice transferul candidaţilor înmatriculaţi la anul întîi de la o specialitate la alta.
45.
Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni
(români), precum şi cetăţenii străini şi apatrizii, domiciliaţi în Republica Moldova, care au
promovat concursul de admitere, vor fi înmatriculaţi în funcţie de rezultate pe locurile finanţate
cu taxă de studii, în mărimea stabilită pentru cetăţenii Republicii Moldova.
46.
Listele candidaţilor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de admitere, şi, după caz, locurile
neacoperite se afişează pe panoul de informaţii şi pe pagina web a instituţiei.
47.
Instituţiile de învăţămînt superior au obligaţia încheierii contractelor de studii între
studenţii înmatriculaţi şi rectorul instituţiei de învăţămînt superior.
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48.
Candidaţii înmatriculaţi la studii, care nu se prezintă în instituţia de învăţămînt superior
timp de cel mult zece zile de la începutul anului universitar şi care nu prezintă, în acest termen,
acte de justificare a absenţei, sînt exmatriculaţi. Pe locurile devenite vacante sînt înmatriculaţi
următorii candidaţi din lista de admitere.
49.
Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la
înmatricularea candidaţilor, sînt soluţionate de Comisia de admitere a instituţiei de învăţămînt
superior. Ministerul Educaţiei şi ministerul de resort, în termen de 10 de zile de la data afişării
rezultatelor finale.
50.
Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) obţinute la
olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţămînt din ultimii trei
ani, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, în afara
concursului.
51.
Deţinătorii premiilor de gradul I-III obţinute la olimpiadele republicane, la disciplinele
şcolare incluse în planul de învăţămînt din anul admiterii, precum şi premianţii concursului
republican „Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii, se înmatriculează la
specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost
premiaţi, în afara concursului.
52.
Listele olimpicilor, candidaţi la studii superioare, vor fi prezentate în timp util comisiilor
de admitere decătre Ministerul Educaţiei şi publicate pe site-ul Ministerului.
V. COMISIA DE ADMITERE, COMISIILE DE EXAMINARE ŞI ATRIBUŢIILE LOR
53.
În USEM se constituie, prin ordinul rectorului, Comisia de admitere pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere.
54.
Comisia de admitere, la nivelul instituţiei, este formată din:
 Preşedinte - rectorul instituţiei de învăţămînt;
 Secretar responsabil;
 Membri - cadre didactice/de cercetare din usem.
55.
Comisia de admitere are următoarele atribuţii:
 organizează activităţi de orientare profesională, expoziţii, întîlniri cu elevii, emisiuni
radiofonice şi televizate privind admiterea;
 publică materiale informative despre instituţia respectivă de învăţămînt şi procedura de
admitere;
 asigură condiţii normale pentru activitatea secretariatului, comisiilor de examinare şi
comisiei deexaminare a contestaţiilor;
 face publice planul de admitere pe specialităţi/domenii de formare profesională, taxele de
studii stabilite pe anul respectiv de studii, pentru locurile cu taxă;
 afişează, zilnic, informaţiile privind numărul cererilor depuse la fiecare
specialitate/domeniu deformare profesională pe categorii de candidaţi la concurs;
 monitorizează activitatea secretariatului;
 asigură, contra plată, prestarea de servicii sociale pentru candidaţi: alimentaţie, cazare etc.
 analizează şi generalizează rezultatele admiterii şi activitatea comisiilor de examinare;
 elaborează raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor, în formatul stabilit
de Ministerul Educaţiei;
 prezintă propuneri pentru perfecţionarea procesului de admitere.
56.
Preşedintele Comisiei de admitere are următoarele atribuţii:
 aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei de admitere, comisiilor de examinare şi a
comisiei de contestaţie prezentul Regulament şi actele normative ce reglementează
organizarea şi desfăşurarea admiterii;
 stabileşte atribuţiile membrilor comisiei;
 este responsabil de organizarea şi desfăşurarea probelor de concurs şi a celor de
aptitudini.
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57.
Secretarul responsabil al Comisiei de admitere are următoarele atribuţii:
 participă la elaborarea planului de activităţi privind organizarea şi desfăşurarea admiterii;
 acordă consultanţă candidaţilor şi părinţilor acestora în probleme ce vizează admiterea;
 asigură instructajul membrilor Comisiei şi buna desfăşurare a activităţii acesteia;
 este responsabil de completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor, precum şi de
completarea avizelorprivind organizarea şi desfăşurarea admiterii şi înmatriculării.
58.
În cadrul Comisiei de admitere funcţionează secretariatul tehnic cu atribuţii de asistenţă a
activităţii Comisiei.
59.
Pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini, se constituie, prin ordinul
rectorului, comisii de examinare pe probe de aptitudini, în componenţa comisiilor de examinare
pot vor fi incluşi specialişti din USEM, Membrii Comisiei de admitere nu pot fi incluşi în
componenţa comisiilor de examinare.
60.
Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an calendaristic.
61.
Ziua de muncă a membrilor şi secretarului Comisiei de admitere, incluzînd pauza de
masă, nu va depăși 8 ore în săptămîna și 6 zile lucrătoare.
VI. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTAŢIILOR
62.
În conformitate cu principiile de autonomie universitară, USEM a format o comisie de
examinare a contestaţiilor, care examinează şi decid asupra contestaţiilor depuse de candidaţi.
63.
Comisia de contestaţie este formată din preşedinte şi 2-3 membri, pe domenii de formare
profesională şi include, specialişti în disciplinele prevăzute pentru probele de aptitudini prin
metodologia de admitere.
64.
Componenţa Comisiei de contestaţie este aprobată prin ordinul rectorului.
65.
Comisia de contestaţie funcţionează de la lansarea sesiunii de admitere şi pînă la data
declarării candidaţilor înmatriculaţi.
66.
Contestaţiile se depun de către candidaţi în decurs de 24 de ore din momentul afişării
rezultatelor intermediare sau finale.
67.
Comisia examinează cererea de contestaţie a candidatului şi prezintă concluziile sale
preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de contestaţie sînt definitive şi se
comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestaţie.
VII. DISPOZIŢII FINALE
68.
Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor pe forme de învăţămînt şi surse
de finanţare, elaborat după modelul stabilit de Ministerul Educaţiei şi validat prin semnătura
preşedintelui Comisiei de admitere, se prezintă Ministerului Educaţiei şi ministerului de resort în
termenul stabilit de Ministerul Educaţiei, pe suport hîrtie şi în versiune electronică.
69.
Comiterea fraudelor de natură să favorizeze înmatricularea unor candidaţi sau constatarea
altor contravenţii dovedite, vor fi sancţionate conform legislaţiei în vigoare.
Notă:
 În cazul evaluării cunoştinţelor în scala de cinci puncte, notele din actul de studii se vor echivala
cu notele în scala de zece puncte, după cum urmează:
Nota însistemul de 5 puncte
Nota însistemul de 5 puncte

3
5,5

4
7,5

5
9,5

Excepţie constituie notele din Atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii
de specialitate şi superioare cu distincţie, care se vor înmulţi cu coeficientul
 În cazul evaluării cunoştinţelor în scala de douăsprezece puncte, notele din actul de studii se vor
echivala cu notele în scala de zece puncte, după cum urmează:
Nota însistemul de 12 puncte
Nota însistemul de 10 puncte

4
5

5
5,62

6
6,24

7
6,86

8
7,48

9
8,10

10
8,72

11
9,34

12
10
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