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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 
AL REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 
UNIVERSITY OF EUROPEAN STUDIES OF MOLDOVA 

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ 
MD-2069, Chişinău, str.Gh. Iablocikin 2/1, 

Tel.: +373 (22) 509 122; fax: +373 (22) 509 128    www.usem.md 

_________________________________________________________________________________ 
 

Aprobat la ședința Senatului USEM   
din 27.06.2022, proces – verbal nr. 10 
Rectorul USEM 
SEDLEȚCHI Iurie, dr. în drept, prof. univ. 

 
METODOLOGIE 

privind organizarea admiterii la  
ciclul I – studii superioare de licență, ciclul II - studii superioare de master 

pentru anul universitar 2022 – 2023 
în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova 

 
1. Cadrul Legal: Regulament-cadru aprobat prin Ordinul MEC, nr. 459 din 31.05.2022, Codul Educației, 

H.G. nr. 482/2017, Cadrului Național al Calificărilor prin H.G. nr. 1016/2017, Anexa nr.3 la H.G. nr. 
1167/2018, Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica 
Moldova, aprobat H.G. nr. 504/2017, Ordinul Ministerului nr. 193/2020 cu privire la organizarea 
procesului de recunoaștere și echivalare a actelor de studii obținute în străinătate pentru admitere la 
studii în învățământul superior, Ordinul MECC nr. 1703/2019; Hotărâre de Guvern nr. HG80/2022 din 
16.02.2022, Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul 
II; Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II în 
cadrul USEM, ordin MECC nr. 47 din 23.01.2018, Regulamentul cu privire la examenul național de 
Bacalaureat, Regulamentul privind organizarea studiilor pentru anul compensator, în cadrul USEM 
aprobat la ședința Senatului USEM, din 28.06.2021, proces – verbal nr.10 

2. Termenele de organizare și desfășurare a concursului de admitere în cadrul USEM, sunt stabilite după 
cum urmează: 

ETAPA I 
• 01 iulie–18 iulie 2022 – înscrierea online; 
• 18 iulie–29 iulie 2022 - depunerea dosarului de concurs; 
• 02 august 2022 – anuntarea rezultatelor intermediare; 
• 03 august–12 august 2022 – depunerea documentelor în original  
• 12 august 2022– anunțarea rezultatelor finale, afișarea listei candidaților admiși; 

 
ETAPA II 

• 15 august-25 august 2022 - depunerea documentelor în original; 
 

24   AUGUST 2022-  FINISAREA ÎNSCRIERII ONLINE; 
 

• 26 august 2022– anunțarea rezultatelor finale, etapa II, afișarea listei candidaților admiși; 
• 15 august – 26 august 2022 – ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE STUDII  

și achitarea taxei pentru anul unu de învățământ, în contabilitatea USEM, pentru candidații care au 
depus la Comisia de admitere, actele în original. 

 
Notă!! Pentru încheierea contratului și achitarea taxei de studii, se prezintă următoarele: 

- recipisa eliberată la depunerea actelor în Comisia de admitere 
- copia buletinului de identitate, (fișa de însoțire a acutului de identitate) și originalul. 
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3. În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în USEM, ciclul I, studii superioare de 
licență și ciclul II, studii superioare de master, se stabilește taxa pentru înscrierea a concursului de 
admitere USEM,  în mărime de 50 lei.  

         ***Mijloacele bănești respective se depun la contabilitatea USEM; 
4. Media generală minimă de admitere la studii nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). 
5. Media generală de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire, pentru ciclul I - studii superioare 

de licență și ciclul II, studii superioare de master, pentru toate categoriile de acte de studii. 
6. Media generală de concurs, media aritmetică a: 

- media generală a examenelor de absolvire și  
- media generală pe ani de studiu. 

7. Formula de calcul a mediei 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 
 

8. În cazul în care mai mulți candidați înregistrează aceleași medii de concurs, prioritate se va acorda 
candidaților menționați conform regulamentul USEM, cu privire la organizarea admiterii  pentru anul 
universitar 2022-2023. 

9. Conținutul dosarului de concurs: 
Ø Actul de studii, în original, cu anexa respectivă (copii – 2 exemplare)  
1. diploma de BAC, Colegiu/Centrul de excelență sau Studii superioare sau ai unui act echivalent de 

studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și 
calificărilor. 
- absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, depun certificatul de 

studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, 
urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior, după caz; 

- pentru dosarele online – se depun actele scanate, pentru depunerea fizică - originalul și copia 
acestora. 

Ø copia actului de identitate (buletin de identitate, pașaport) – în trei exemplare; 
Ø 4 fotografii 3x4 cm (color, semnate pe verso);  
Ø Cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în cadrul USEM); 
Ø Chitanța de plată a taxei de înscriere (se achită pe loc, 50 lei); 
Ø Scrisoare de recomandare, după caz (în baza contractelor de colaborare USEM),  

- Scrisoarea de recomandare trebuie sa conțină următoarele:  semnătura, ștampila  conducătorul 
instituției emitente și numărul, data înregistrării. 

Ø și alte acte, după caz menționate în Regulamentul USEM privind organizarea admiterii în ciclul I 
- studii superioare de licență, ciclul II – studii superioare de master pentru anul universitar 2022-
2023. 

10. Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră USEM va activa pe întreaga perioadă de activitate a 
Comisiei de admitere pentru acordarea consultațiilor și ghidarea abiturienților în domeniul ales. 
Persoanele desemnate și numerele de contact vor fi afișate pe pagina web a universității 
(www.usem.md).  

11. Înmatricularea candidaților declarați admiși se face după semnarea contractului de studii și achitarea 
taxei de studii integral pentru anul unu de învățământ. 
*notă. Încheierea și semnarea contractului de studii se face în Contabilitatea USEM. 
           Se permite achitarea eșalonată a contractului pentru studii, în două rate, a câte 50% rata, cu 

acordul în scris a Rectorului USEM. 
12. La expirarea termenului de activitate a Comisiei de admitere USEM, responsabil pentru păstrarea 

dosarelor depuse a candidaților înmatriculați, este Arhivarius USEM (bir.308, arhiva USEM). 
13. Candidații care vor solicita ridicarea actelor (candidații respinși sau care renunță la locul obținut prin 

concursul de admitere), se vor adresa la USEM, cu recipisa eliberată de către Comisia de admitere și 
buletinul de identitate. 
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- Ridicarea actelor de o altă persoană, se face în bază de procură, cu prezentarea recipisei și 
a actului de identitate. 

-   și alte acte, după caz. 
14. Programul de lucru a Comisiei de Admitere USEM: 

- Luni                  8.30 – 17.00 
- Marți                 8.30 – 17.00 
- Miercuri            8.30 – 17.00 
- Joi                     8.30 – 17.00 
- Vineri                8.30 – 17.00 
- Sâmbătă – duminică: zi liberă 
- Pauza de masa 12.00-13.00 

15. Program de lucru a Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră USEM în perioada activității 
Comisiei de admitere: 
- Luni                  9.00 – 17.00 
- Marți                 9.00 – 17.00 
- Miercuri            9.00 – 17.00 
- Joi                     9.00 – 17.00 
- Vineri               9.00 – 17.00 
- Sâmbătă – duminică: zi liberă 

16. Prezenta Metodologie poate fi modificată în dependență de indicațiile MEC. 


