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1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art. 78, 79, 80, 85, 89, 91, 107, 121, 150 
din Codul educaţiei nr. 152/2014, şi Regulamentul-Cadru privind organizarea admiterii în ciclul I  -  
studii superioare de licenţă şi studii integrate pentru anul universitar 2022 -  2023, aprobat de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării prin Ordinul nr. 459 din 31.05.2022, precum şi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
1167 din 28.11.2018 Cu privire la aprobarea modificărilor care se operează în anexa nr. 3 la Cadrul 
naţional al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1016 din 
23.11.2017, Metodologia cu privire la recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în 
străinătate pentru continuarea studiilor în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, Ordinul 
MECC nr. 937 din 19.06.2018 şi stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul I -  studii 
superioare în cadrul Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul.

2. Admiterea în cadrul Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (în
continuare USC) se organizează numai la programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu în 
condiţiile Codului Educaţiei, în limita capacităţii de înmatriculare stabilită prin acreditare sau autorizarea 
de funcţionare provizorie.

3. în USC admiterea în învăţământul superior se efectuează în bază de concurs şi are drept scop 
realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini pentru specialitatea /domeniul de 
formare profesională la care optează.

4. în baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, USC organizează concurs 
de admitere cu prezenţa fizică şi depunerea electronică a dosarului de participare la concursul de admitere 
pentru fiecare specialitate.

5. USC aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişarea la sediul instituţiei (mun. Cahul, Piaţa 
Independenţei 1) şi pe pagina web instituţională (www.usch.md), următoarele informaţii:

a) calendarul admiterii (sesiunea de bază şi sesiunile suplimentare, datele afişării rezultatelor 
intermediare şi finale);

b) modalitatea de calcul a mediei generale de admitere;

http://www.usch.md


 

c) repartizarea locurilor bugetare și cu taxă pe domenii și programe de studii, forme de 

învățământ, cote-părți și limba de instruire; 

d) condițiile și actele necesare pentru înscriere la concurs; 

e) facilitățile sau condițiile speciale; 

f) taxa de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii; 

g) taxele de studii; 

h) alte informații utile candidaților. 

 

6. Conducerea USC are întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere. 

 

7. Admiterea cetățenilor din Republica Moldova se face în baza Regulamentului-Cadru privind 

organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență și studii integrate pentru anul universitar 

2022 – 2023, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 459 din 31.05.2022 și a 

Metodologiei privind organizarea admiterii la Ciclul I – studii superioare de licență și studii superioare 

integrate pentru anul universitar 2022/ 202 

 

8. Admiterea cetățenilor străini se face în baza Ordinului MEC nr. 937 din 19.06.2018 privind 

Metodologia cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru 

continuarea studiilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. 

 

9. Admiterea cetățenilor străini la studii universitare se desfășoară în bază de concurs și are drept 

scop selectarea candidaților pe criterii de cunoștințe la obiectele de profil și aptitudini pentru limba de 

instruire (română, engleză, rusă) pentru fiecare facultate în parte. 

 

10. Cetățenii străini sunt înmatriculați la studii în Universitate în baza următoarelor acte: 

 a) Constituției Republicii Moldova și Legislației în vigoare;  

b) Tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;  

c) Acordurilor interstatale, interguvernamentale și interministeriale;  

d) Cartei Universitare; 

e) Acordurilor dintre Universitate și alte instituții de învățământ de peste hotare, autorizate în modul 

stabilit;  

f) Contractelor individuale încheiate între Universitate și cetățenii străini;  

g) Contractelor de colaborare cu companiile specializate în selectarea candidaților la studii. 

*Documentele menționate în subpunctele c), d), f), g) ale prezentului punct vor fi traduse în limba 

română, engleză, sau rusă, autentificat notarial și legalizat în modul stabilit de către organele de stat din 

țara respectivă, după cum urmează: pentru țările-membre ale Convenției de la Haga – apostila, pentru 

celelalte țări – parafa Ministerului de Externe al țării respective, ulterior cu supralegalizarea la Direcția 

Generală Consulară din Republica Moldova. 

 

11. Cetățenii străini care își fac studiile în cadrul Universității, obțin dreptul de ședere provizorie 

pentru perioada de studii, eliberat de Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova. 

 



 

12. Perioada admiterii în cadrul USC se efectuează în conformitate cu circulara MEC nr. 04/1-

09/2703 din 21.06.2022. 

 

13. Procesul de admitere la studii este realizat de către Comisia de admitere, Comisia de evaluare 

și Comisia de examinare a contestaților aprobate prin ordinul Rectorului 

 

14. Concursul de admitere la studii superioare de licență și studii integrate se organizează de către 

USC, în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 482/2017 (cu modificările ulterioare), în funcție de forma de învățământ și sursa 

de finanțare (buget de stat, taxă de studii) în limita planurilor de înmatriculare, aprobate în modul stabilit. 

 

15. La concursul de admitere în cadrul USC, la studii superioare de licență/integrate pot participa 

deținătorii diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii profesionale, sau ai unui act echivalent de studii, 

recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor. 

 

16. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face atât cu prezența fizică cât și prin 

depunerea electronică a dosarului de participare, utilizând softul TIC accesibile. 

 

17. Actele pot fi depuse personal (prezență fizică) de către candidat sau prin procură. 

 

18. Înmatricularea candidaților declarați admiși se va face în perioada stabilită conform 

metodologiei și numai după soluționarea contestațiilor. 

 

19. Raportul privind înmatricularea candidatilor pe domenii și programe de studii, forme de 

învățământ, surse de finanțare, elaborat după modelul stabilit de Ministerul Educatiei și Cercetării și validat 

prin semnătura președintelui Comisiei de admitere, se prezintă Ministerului Educației Cercetării al 

Republicii Moldova în termenul stabilit de acesta, pe suport hârtie și în versiune electronică. 

 

20. Prezentul Regulament poate fi modificat doar de către Senatul Universităţii, cu respectarea 
prevederilor Regulamentului-cadru al Ministerului Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova. 

 
21. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universității de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 
 
22. Din momentul aprobării prezentului, se abrogă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

admiterii la studii superioare de licență, ciclul I, aprobat de Senatul USC la 24 iunie 2021. 
 


