b.

prin încărcarea documentelor din Dosarul de concurs pe pagina web a USDC
http://edu.asm.md/md sau usdc.md

7. Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face personal, în baza buletinului de
identitate sau o poate face o altă persoană în numele candidatului, în baza unei procure.
8.
Candidatul va depune (fizic sau on-line) la Comisia de admitere a USDC un Dosar de
concurs, care va conține următoarele acte (originalul și o copie):
a. cererea de înscriere la concursul de admitere, conform modelului aprobat de
Senatul USDC (Anexa 1)
b. actul de studii cu anexa respectivă;
c. certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
d. diplomele de gradul I-III și cele de mențiune, obținute de către candidați la
concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum
și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc.,
organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;
e. 4 fotografii 3x4 cm (doar originalul);
f. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și
copiii rămași fără ocrotire părintească;
g. certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dezabilitate al
candidatului sau al părinților acestuia;
h. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile
militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în
războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat
de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la
operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
i. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale
fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
j. copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor
membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și
reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
Copiile actelor menționate în art. 8, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de
admitere a USCD, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs. În cazul în care candidatul
la studii intenționează să participe la concurs doar la USDC, acesta va anexa la cererea de
înscriere actele în original.
10. Concursul de admitere pentru deținătorii diplomelor de bacalaureat se va efectua în
baza mediei generale de concurs care se calculează conform următoarei formule de concurs:

9.

MC = 0,2MEA + 0,3MD1+ 0,3MD2+ 0,2MD3
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;
MEA – media examenului de absolvire;

MD1, MD2, MD3 – nota medie la disciplinele de concurs pe anii de studii, extrasă din Anexa la
diploma de BAC.
Disciplinele de concurs sunt stabilite, după cum urmează:
a. MD1 – pentru specialităţile Biologie, Biologie moleculară, Ecologie - biologia.
MD1 – pentru specialitatea Geografie – geografia.
MD1 – pentru specialitatea Informatică – informatica.
MD1 – pentru specialitatea Chimie, Chimie biofarmaceutică, Chimie ecologică și a mediului
– chimia.
MD1 – pentru specialitatea Filozofie, Comunicare și relații publice, Limba și literatura
română – limba și literatura română
MD1 – pentru specialitatea Politologie - istoria românilor și universală
b. MD2 – pentru specialităţile Biologie, Biologie moleculară, Ecologie, Geografie – chimia.
MD2 – pentru specialitatea Informatică – matematica.
MD2 – pentru specialitatea Chimie, Chimie biofarmaceutică, Chimie ecologică și a mediului
– fizica.
MD2 – pentru specialitatea Comunicare și relații publice, Limba și literatura română - limba
străină.
MD2 – pentru specialitatea Filosofie – istoria.
MD2 – pentru specialitatea Politologie - educația civică.
c. MD3 – pentru toate specialităţile, cu excepţia specialităţii Filozofie, Comunicare și relații
publice, Limba și literatura română – limba și literatura română.
MD3 – pentru specialitatea Filosofie – limba străină.
MD3 – pentru specialitatea Comunicare și relații publice, Limba și literatura română - istoria
românilor și universală.
11. În cazul in care actul de studii acceptat pentru participare la concurs nu conține informații
privind susținerea examenelor de bacalaureat (diplome de studii medii de specialitate,
diplomelor de studii superioare/licență etc.) media generală de concurs care se calculează
conform următoarei formule:
MC = 0,4MEA + 0,6MAS
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;
MEA – media examenului de absolvire;
MAS – nota medie pentru anii de studii.
12. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.
13. Înmatricularea la învățământul cu frecventa și la învățământul cu frecventa redusa se face
strict in ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților, în limita numărului de locuri

stabilite pentru fiecare specialitate /domeniu de formare profesionala, forma de învățământ,
categorie de candidați.
12.
Candidații care au obținut performante recunoscute la concursuri internaționale sau
naționale au dreptul sa fie înmatriculați in afara concursului, in limita locurilor prevăzute în
planul de înmatriculare cu finanțare bugetara.
13.
Deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome si medalii de aur, argint, bronz) și a
diplomelor de mențiune, obținute la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în
planul de învățământ din ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare
profesional solicitat, în afara concursului.
14.
Deținătorii premiilor de gradul I-III și a diplomelor de mențiune, obținute la
olimpiadele republicane la disciplinele școlare incluse in planul de învățământ din anul
admiterii, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesionala,
corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în afara concursului.
15.
Cetățenii străini (cu excepția cetățenilor Republicii România) care optează
pentru programe de studii cu predarea în limba română vor face dovada cunoașterii limbii
române prin:
a. Prezentarea unui certificat de cunoaștere a limbii române sau
b. Testarea
orală (interviu) organizată de Comisia de Admitere a USDC
în ziua depunerii dosarului de concurs.
16.
USDC acordă burse de studii, în baza punctului g, art.10 al Regulamentului cu privire la
modul de func ionare al institu iilor de învă ământ superior în condi iile autonomiei
financiare, aprobat prin Hotărârea nr. 938 a Guvernului Republicii Moldova din 22.XII.
2012, candida ilor cu medii înalte de concurs, candida ilor la specialită ile/programele de
studiu solicitate pe pia a muncii i candida ilor la specialită ile/programele de studiu pu in
solicitate de către candida ii la studii.
17. USDC nu percepe taxe pentru înscrierea la concursul de admitere.

