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2.2. În sesiunea de Admitere 2020  înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din 

cadrul USEFS se va desfășura online, luând în calcul siguranța candidaților la studii și a cadrelor din 

comisiile de admitere. În acest sens urmează să fie implicate cât mai puține cadre universitare în 

procesul de depunere a dosarelor, ca excepție, acceptându-se prezența fizică pentru depunerea 

dosarelor a unui număr minim de candidați, care nu dispun de mijloacele digitale respective în virtutea 

situației economice precare.  

2.3. Admiterea pe bază de contract cu taxă de studii se efectuează după aceleași criterii ca și admiterea 

la locurile cu finanțare bugetară.  

2.4. Candidații pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire decât cea din instituția 

preuniversitară pe care au absolvit-o. 

2.5. Cetățenii străini și alolingvii care optează pentru programe de studii cu predare în limba română 

au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române prin acte de studii, certificate. 

2.6. Admiterea în învățământul cu frecvență redusă se organizează, doar la specialitățile la care în 

USEFS este organizat învățământul cu frecvență.    

2.7. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de 

licență concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională, dar pot fi 

înmatriculați la o singură specialitate în cadrul  USEFS.  

2.8. Candidatul declarat admis la USEFS, optează pentru specialitatea aleasă, prin depunerea în 

original a actelor de studii la USEFS se desfășoară conform unui orar cu accesul etapizat, stabilit  de 

instituție în metodologia proprie, cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecții 

zilnice COVID-19 pentru tot personalul și studenți. 

 

III. CONDIȚII DE ADMITERE ȘI DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR 

 

3.1.  La concursul de admitere la USEFS  în ciclul I – studii superioare de licență, pot participa 

cetățenii Republicii Moldova, care dețin diplomă de bacalaureat sau diplomă de studii profesionale, 

fie un act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura 

abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării. 

3.2. Cetătenii Republicii Moldova - absolvenţi ai institutiilor de învătământ din localităţile de Est 

al Republicii Moldova şi din mun. Bender, care deţin atestate de studii medii de cultură generală pot 

participa la concursul de admitere în ciclul I - studii superioare de licenţă la locurile cu destinaţie 

specială pentru categoria respectivă de candidaţi, inclusiv pe bază de contract cu taxă de studii. Acei 

care au promovat concursul de admitere şi sunt înmatriculaţi, vor urma un an de studii compensator 

în USEFS, cu susţinerea ulterioară a examenelor de bacalaureat. 

3.3.  Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor Republicii Moldova, deţinători ai actelor 

de studii eliberate de instituţiile de învăţământ 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 învăţământ din raioanele de Est ale Republicii 

Moldova şi oraşul Bender”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.20 din 

21.01.2004 (Publicat: 30.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 19-21 art. Nr: 41). 
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3.4.  Reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare pot participa la concursul de admitere 

la studii superioare de licenţă, în conditiile prevăzute pentru cetătenii Republicii Moldova, în limita 

planurilor de înmatriculare cu finanţare de la buget sau la locurile cu taxă de studii. 

3.5.  Cetăţenii Republicii Moldova care deţin acte de studii eliberate la absolvirea învăţământului 

mediu general (conform Anexei nr.3 din HG 1167), precum şi reprezentanţii diasporei moldoveneşti 

de peste hotare, deţinători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 ani, pot participa la 

concursul de admitere numai la locurile pe bază de contract cu taxă de studii, stabilită de către instituţii 

pentru cetăţenii Republicii Moldova. 

3.6.  Cetăţenii străini şi apatrizii, cu domiciliu permanent în Republica Moldova, pot participa la 

concursul de admitere la studii superioare de licenţă, în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii 

Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare, pe locurile cu finanţare de la buget sau cu 

taxă de studii. 

3.7.  Cetăţenii străini pot fi înscrişi la studii superioare de licenţă cu finanţare bugetară în baza 

protocoalelor de colaborare în domeniul învăţământului între Republica Moldova şi ţările din care 

provin, în conformitate cu Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituţiile de învăţământ 

din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504 din 04 iulie 

2017, şi a prevederilor tratatelor internaţionale. 

3.8.  Cetăţenii străini, înmatriculaţi în ciclul I - studii superioare de licenţă în baza actelor de 

studii medii de cultură generală sau echivalentelor acestora, vor urma un an de studii compensator în 

USEFS, fără susţinerea ulterioară a examenului de bacalaureat. 

3.9.  Cetăţenii străini domiciliaţi în alte state, cu excepţia persoanelor înmatriculate în baza 

protocoalelor de colaborare, care au promovat concursul de admitere, pot fi înmatriculaţi numai pe 

locurile cu taxă de studii, în mărimea stabilită de către USEFS, conform legislaţiei în vigoare. 

2.10. Locurile cu finanţare bugetară, planificate pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ din 

localităţile de Est ale republicii, pot fi redistribuite, la sfârşitul sesiunii suplimentare de către 

instituţiile de învăţământ superior candidaţilor la studii - cetăţeni ai Republicii Moldova din dreapta 

Nistrului, doar în cazul lipsei de solicitări din partea absolvenţilor din localităţile de Est. 

2.11. Este interzisă redistribuirea locurilor cu finanţare bugetară, planificate pentru cetăţenii 

străini, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, candidaţilor la studii - 

cetăţeni ai Republicii Moldova. 

2.12.  Cota-parte de locuri pe domenii, specialităţi/programe de studii, repartizate deţinătorilor 

diplomelor de bacalaureat şi diplomelor de studii profesionale la înmatricularea la studii superioare 

de licenţă (integrate), se stabileşte de USEFS, în funcţie de particularităţile de instruire în domeniile 

respective, precum şi de solicitările candidaţilor la studii. 

2.13.  Candidaţii, cetăţeni străini - originari din Republica Moldova, 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 profesionale. 

 

IV. FACILITĂȚI 

 

4.1. Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu 

de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru 
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următoarele categorii de candidaţi: 

a) tinerii rămaşi fără ocrotire părintească; 

b) tinerii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea 

profesiei în specialitatea aleasă; 

c) tinerii cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate; 

d) tinerii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi 

independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor 

avariei de la Cernobîl; militarii-participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter 

umanitar în Irak; 

e) tinerii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere; 

f) absolvenţi ai şcolilor din localităţile de Est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender, care au 

studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării al Republicii Moldova; 

g) tinerii din familiile de romi; 

h) tinerii care au efectuat serviciul militar în termen. 

Înscrierea la cota de 15 la sută din numărul total de locuri cu finanţare bugetară se efectuează la 

solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate mai sus pot participa, concomitent, la 

concursul general de admitere, inclusiv la locurile cu taxă de studii. 

4.2.  La înmatricularea la cota de 15 la sută din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, se 

va acorda prioritate candidaţilor rămaşi fără ocrotire părintească, precum şi candidaţilor cu grad de 

dizabilitate sever sau accentuat. 

Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordinea descrescătoare a 

mediilor de concurs ale celorlalţi candidaţi înscrişi la cota respectivă, fără diferenţiere pe categorii. 

4.3.  Se stabileşte înmatricularea în afara concursului la specialitatea/domeniul de formare 

profesională pentru care optează candidatul, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare 

cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de absolvenţi: 

a) candidaţii care participă la concursul de admitere la studii superioare de licenţă la specialităţile din 

domeniul general de studiu 011 Ştiinţe ale educaţiei în baza recomandărilor la studii eliberate de 

către organele locale de specialitate în domeniul învăţământului (în baza necesarului de cadre) şi 

au media de admitere cel puţin 8,0; 

b) candidaţii care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinţi) şi participă la 

concursul de admitere la studii superioare de licenţă la specialităţile din domeniul general de studiu 

011 Ştiinţe ale educaţiei şi au media de admitere cel puţin 8,0; 

c) candidaţii care au obţinut performanţe la concursuri internaţionale sau naţionale, conform 

profilului solicitat, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de o instituţie 

internaţională abilitată în domeniu; 

d) deţinătorii premiilor de gradul I - III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz), obţinute la 

olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în Planul-cadru pentru învăţământul 

general din ultimii trei ani; 

e) deţinătorii premiilor de gradul I - III, obţinute la olimpiadele republicane la disciplinele şcolare 

incluse în Planul-cadru pentru învăţământul general din anul admiterii, precum şi premianţii 

concursului republican „Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii (cu condiţia că optează pentru 

specialitatea corespunzătoare disciplinei la care au fost premiaţi); 

f) premianţii competiţiilor sportive europene şi mondiale (locurile I - III), din ultimii trei ani, care 



5 
 

optează pentru specialitatea din domeniul general de studiu 100 Ştiinţe ale sportului sau 

specialitatea pedagogică 0114.16 Educaţie fizică; 

g) deţinătorii premiului de gradul I, obţinut la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ 

superior la disciplinele şcolare incluse în Planul-cadru pentru învăţământul general din anul 

admiterii (cu condiţia că optează pentru specialitatea corespunzătoare disciplinei la care au fost 

premiaţi, în cadrul USEFS). 

4.4.  Listele olimpicilor, candidaţi la studii superioare, vor fi prezentate, la solicitare, comisiilor 

de admitere de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi vor fi publicate pe site-ul 

Ministerului. 

4.5.  Senatul USEFS poate stabili suplimentar la facilităţile menţionate în prezentul Regulament 

şi alte facilităţi care nu vin în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

V. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 

 

5.1.  Înscrierea candidaţilor în cadrul sesiunii de Admitere 2020 se desfăşoară on-line, conform 

metodologiei stabilite de USEFS. Ca excepție, se permite prezența fizică pentru depunerea dosarelor 

a unui număr minim de candidați, care nu dispun de mijloacele digitale respective în virtutea situației 

economice precare. 

5.2. Înscrierea online la concurs se face personal, pe baza buletinului de identitate și actului de 

studii, pe platforma electronică Admitere 2020 pe pagina web a universității www.usefs.md, cu 

expedierea copiilor scanate ale acestora (la depunerea în original al actului de studii, va fi prezentat 

și originalul buletinului de identitate).   

5.3.  După anunțarea rezultatelor admiterii, în termenii stabiliți, candidatul admis la studii va 

depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs în original, care va cuprinde următoarele acte: 

a) actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenţi liceelor din România şi alte state, 

promoţia din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obţinute la examenele de 

bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată 

ulterior); 

b) 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, Culturii şi Cercetării sau 

de ministerele de resort; 

c) 4 fotografii 3x4 cm; 

d) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă, pentru copiii orfani şi copiii rămaşi 

fără ocrotire părintească; 

e) certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al 

părinţilor acestuia; 

f) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru 

apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la 

lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţă care 

confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în 

Irak; 

g) certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale fraţilor/surorilor 

(pentru candidaţii care provin din familii cu patru şi mai mulţi copii); 

http://www.usefs.md/
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h) confirmarea apartenenţei la familii de romi;  

k) extrasul din Carnetul de muncă (dacă este cazul); 

l) recomandarea organului local de specialitate în domeniul învăţământului sau adeverinţa de la locul 

de muncă al părinţilor - cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile 

din domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei; 

m) copia certificatului de naştere al candidatului la studii - reprezentant al diasporei moldoveneşti de 

peste hotare, sau al unuia dintre părinţii acestuia, pentru a demonstra ţara de origine (Republica 

Moldova); 

n) bonul de înscriere - chitanţa de plată a taxei de înscriere de 30 lei. 

5.4.  Candidaţii care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioare/ de 

licenţă şi optează pentru studii cu finanţare din buget, vor include în dosar o adeverinţă care confirmă 

sursă de finanţare a studiilor realizate, eliberată de instituţia de învăţământ superior care au absolvit-

o. 

5.5.  USEFS va percepe de la candidaţi, în condiţiile legii, o taxă de înscriere pentru organizarea 

şi desfăşurarea concursului de admitere, în cuantumul aprobat de Senatul universitar. 

 

VI. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

6.1.  Media generală minimă de admitere la studii superioare de licenţă nu poate fi mai mică 

decât 5 (cinci).  

6.2.  Concursul de admitere online la studii superioare de licență la specialitățile USEFS se va 

efectua în baza următoarei METODOLOGII: 

MC  = 0,5 MEB + 0,3 nota EF + 0,2 nota BIOLOGIE (ISTORIE – pentru programele de 

la domeniul Servicii ale securităţii), unde: 

MC = media de concurs calculată ca medie ponderală; 

MEB – nota medie generală a examenelor de bacalaureat; 

nota EF– nota la disciplina Educație fizică; 

nota BIOLOGIE – nota la disciplina BIOLOGIE (nota la disciplina ISTORIE) 

 

6.3.  În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, vor avea 

prioritate: 

a) candidaţii cu premii de gradul I-III obţinute la olimpiadele organizate de instituţiile de învăţământ 

superior la disciplinele şcolare, incluse în planul de învăţământ din anul admiterii; 

b) candidaţii participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc., naţionale sau 

internaţionale; 

c) candidaţii absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (real/umanist/arte/sport); 

d) candidaţii din localităţile rurale; 

e) persoanele care practică activităţi de voluntariat în conformitate cu Legea nr. 121 din 18.06. 2010; 

f) alte criterii de selectare, care nu vin în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

VII. REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

7.1.  Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia 
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de admitere a USEFS şi, obligatoriu, se fac publice prin afişare la sediul universității şi pe pagina web 

proprie. 

În listele nominale, candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei generale de 

admitere. 

7.2.  După afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează 

pentru specialitatea aleasă, prin depunerea în original a actelor menţionate în pct.31 la USEFS, în 

termenul de depunere stabilit. 

7.3.  Neprezentarea actului de studii, în original, din vina candidatului admis, în termenul stabilit, 

duce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere în USEFS. 

7.4.  USEFS are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor intermediare sau/ şi finale, în cel 

mult 24 de ore de la depunerea cererii, necondiţionat şi fără perceperea unor taxe, toate actele 

candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concursul de admitere. 

7.5.  Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun online de 

către candidaţi, în decurs de 24 de ore din momentul afişării rezultatelor intermediare sau finale  pe 

pagina web a USEFS, utilizând softurile instituționale sau instrumentele TIC accesibile. 

7.6.  La încheierea fiecărei sesiuni a concursului de admitere se va întocmi un proces-verbal, 

semnat de către preşedintele şi membrii Comisiei de admitere. 

 

VIII. ÎNMATRICULAREA 

 

8.1.  Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face în perioada stabilită conform 

metodologiei proprii de admitere şi numai după soluţionarea contestaţiilor. 

8.2.  Înmatricularea la învăţământul cu frecventă şi la învăţământul cu frecventă redusă se face 

strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri 

planificate pentru fiecare specialitate/domeniu de formare profesională, categorie de candidaţi şi sursă 

de finanţare. 

8.3.  Înmatricularea pe locurile cu taxă de studii se va face din rândul candidaţilor situaţi sub 

ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

concurs, la solicitarea în scris a candidaţilor. 

În cazurile când candidaţii se înscriu doar la locurile cu taxă, înmatricularea se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor de concurs ale acestora. 

8.4.  Listele (provizorii şi finale) ale candidatilor care au promovat concursul de admitere, cu 

indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe pagina web a USEFS. 

8.5.  USEFS va încheia contractele de studii cu studenţii înmatriculaţi în termen de zece zile 

lucrătoare după începutul anului de studii. 

8.6.  Un candidat declarat admis la studii superioare de licenţă poate beneficia de finantare de la 

buget o singură dată. 

8.7.  Candidaţii înmatriculaţi la studii, care nu se prezintă în USEFS timp de cel mult zece zile 

de la începutul anului universitar şi care nu prezintă, în acest termen, acte de justificare a absenţei, 

sunt exmatriculaţi. Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de 

admitere. 
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IX. COMISIILE DE ADMITERE, DE EXAMINARE SI DE EXAMINARE A 

CONTESTAŢIILOR 

 

9.1.  În USEFS se constituie, prin ordinul rectorului, Comisia de admitere pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere. 

9.2.  În USEFS se constituie, prin ordinul rectorului, comisia de examinare a contestaţilor depuse 

de candidaţi, care funcţionează de la lansarea sesiunii de admitere şi până la data declarării 

candidaţilor înmatriculaţi. Preşedintele şi membrii comisiei examinare a contestaţiilor nu pot fi 

membri ai Comisiei de admitere şi /sau ai comisiilor de examinare. 

9.3.  Comisia examinează cererea de contestaţie a candidatului şi prezintă concluziile sale 

preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de contestaţie sunt definitive şi se comunică 

candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestaţie. 

9.4.  Comisia de admitere, la nivelul USEFS, este formată din: 

a) preşedinte - rectorul instituţiei de învăţământ; 

b) secretar responsabil; 

c) membri - cadre didactice şi ştiinţifico-didactice din instituţia de învăţământ respectivă. 

9.5.  Comisia de admitere are următoarele atribuţii: 

a) organizează activităţi de ghidare în carieră, expoziţii, întâlniri cu elevii, emisiuni radiofonice şi 

televizate privind admiterea; asigură consilierea candidaţilor în procesul de admitere la studii prin 

încurajarea acestora de a accesa specialităţi din domeniile considerate feminine sau masculine; cu 

respectarea preferinţelor lingvistice ale candidaţilor la studii; publică materiale informative despre 

instituţia respectivă de învăţământ superior şi procedura de admitere; 

b) asigură condiţii normale pentru activitatea secretariatului, a comisiilor de examinare şi de 

examinare a contestaţiilor; 

c) face publice planul de admitere pe domenii, specialităţi/ programe de studii, forme de învăţământ, 

cote-părţi şi limba de instruire, precum şi taxele de studii stabilite în anul academic respectiv, 

pentru locurile cu taxă; 

d) asigură, contra plată, prestarea de servicii sociale pentru candidaţi: alimentaţie, cazare etc.; 

e) analizează şi generalizează rezultatele admiterii şi activitatea comisiilor de examinare; elaborează 

raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor, în formatul stabilit de Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării; 

f) prezintă propuneri pentru perfecţionarea procesului de admitere. 

9.6.  Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an calendaristic. 

 

X. DISPOZIŢII FINALE 

 

10.1. Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor pe forme de învăţământ şi surse 

de finanţare, elaborat după modelul stabilit de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi validat 

prin semnătura preşedintelui Comisiei de admitere, se prezintă Ministerului Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării şi ministerului de resort (după caz) în termenul stabilit de acesta, pe suport hârtie şi în 

versiune electronică. 

10.2. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi ministerele de resort vor monitoriza modul de 

organizare şi desfăşurare a admiterii şi înmatriculării în instituţiile de învăţământ superior. 

10.3. 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: 
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Nota în sistemul de 5 puncte 3 4 5 

Nota în sistemul de 10 puncte 5,5 7,5 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 2. 

10.4. 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 în sistemul de 12 puncte 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nota în sistemul de 10 puncte 5 5,62 6,24 6,86 7,48 8,10 8,72 9,34 10 

 

10.5. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Senatul USEFS.  

 


