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I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament stabilește procedura de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii şi a 

calificării obţinute în străinătate pentru continuarea studiilor în cadrul Universității Libere Internaționale 

din Moldova și reglementează regimul recunoaşterii perioadelor de studii efectuate de studenţii ULIM la 

instituţii de învăţământ superior din țară sau peste hotare în cadrul mobilității academice ERASMUS și a altor 

programe de mobilitate academică organizată, în cadrul mobilităților nereglementate, precum și recunoașterea 

studiilor formale, non-formale și informale realizate anterior, schimbarea programului iniţial de studii, 

îmbinarea studiilor la două programe sau continuarea studiilor la un nivel superior în cadrul ULIM. 

1.2. Procedura de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii şi a calificării obţinute în străinătate se 

realizează în conformitate cu prevederile tratatelor internţionale la care Republica Moldova este parte şi 

legislaţia naţională. 

1.3. Regulamentul este elaborat în baza prevederilor legislației în vigoare în domeniul învățământului: 

 Codului Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17 iulie 2014; 

 Standarde şi linii directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului 

Superior (ESG), aprobate în cadrul Conferinței Ministeriale din Erevan, 14-15 Mai 2015; 

 Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate,  aprobat prin 

Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1625 din 12.12.2019; 

 Regulamentului privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificării obţinute în 

străinătate, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1702 din 26.12.2019.  

1.4. Recunoaşterea şi echivalarea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni, titulari ai actelor  de studii 

obţinute în străinătate: 

 cetăţenii ai Republicii Moldova, precum şi categoriile de persoane care beneficiază, conform legii, de 

egalitate de tratament cu cetăţenii Republicii Moldova în ceea ce priveşte accesul la educaţie, formare 

profesională şi piaţa muncii; 

 cetăţenii străini care solicită angajarea în cîmpul muncii în Republica Moldova. În cazul cetăţenilor 

străini şi apartizilor,procedura de recunoaştere şi echivalare se realizează cu luare în considerare a prevederilor 

actelor normative naţionale, care vizează şi aflarea acestor categorii de persoane pe teritoriul Republicii 

Moldova  

1.5. În sensul prezentului Regulament, recunoaşterea şi echivalarea constă în evaluarea şi stabilirea 

nivelului, domeniul de studii şi/sau a calificării profesionale menţionate în actul de studii obţinut în străinătate 

şi evaluarea curriculumului parcurs pînă la eliberarea actului de studii, prin compatibilizarea lui cu sistemul 

naţional de învăţămînt, care se poate finaliza cu eliberarea Certificatului de recunoaştere şi echivalare, ce 

conferă titularului dreptul la continuarea studiilor şi/sau la accesul pe piaţa muncii, în conformitate cu cadrul 

normativ. 

1.6. Actele de studii supuse recunoaşterii sunt autentificate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt 

părţi ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor străine, adoptată la Haga din 

octombrie 1961, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate. Scutirea de apostilare sau 

supralegalizare este permisă doar în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.  

1.7. În sensul prezentului Regulament pentru recunăalterea / echivalarea actelor de studii / studiilor / 

perioadei de studii, prin Ordinul Rectorului este formată Comisia de Recunoaștere / Echivalare, în următoare 
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componența: 

 Prorector pentru Strategie Academică și Programe de studii; 

 Oficiul Suport Academic; 

 Reprezentantul Facultății / catedrei de profil; 

 Centrul Internațional de Cooperare, dupa caz. 

 

II. RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA ACTELOR DE STUDII PENTRU CONTINUAREA 

STUDIILOR 

2.1. Admiterea în Universitatea Liberă Internațională din Moldova a titularilor actelor de studii obţinute în 

străinătate, este condiţionată de recunoaşterea şi echivalare prealabilă a actelor de studii prezentate de 

candidaţi.  

2.2. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii emise de statele semnatare ale Convenţiei de la Lisabona, 

în vederea continuării studiilor în Republica Moldova , se realizează de instituţiile de învăţământ superior, 

instituţiile de învăţământ profesional tehnic, organele locale de specializare din domeniul învăţământului, 

conform proceduriloe stabile de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (MECC). 

2.3. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii, emise de alte state decît cele prevăzute la punctul 8, se 

realizează de către MECC. 

2.4. Actele de studii din învăţământul preuniversitar, eliberate în ţările semnatare ale Convenţiei Lisabona, 

sunt recunoscute în Republica Moldova, în mod automat, în condiţiile când acestea întrunesc cerinţele generale 

pentru accesul la învăţământ superior în ţările în care au fost eliberate. 

2.5. În cazul în care accesul la anumite programe de învăţământ superior în Republica Moldova este 

condiţionat de îndeplinirea unor cerinţe speciale, pe lângă cele general, cerinţe similare se înaintează şi 

deţinătorilor actelor de studii obţinute în străinătate. 

2.6. Procedura de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii şi/sau ridicarea Certificatului de recunoaştere 

şi echivalare, poate fi solicitată de către: 

 titularul actului de studii;  

 ruda de grupa I al titularului actului de studii, cu prezentarea actului confirmativ; 

 altă persoană fizică cu procură notarială; 

 reprezentantul legal al copilului minor; 

 reprezentantul instituţiei de învăţământ din Republica Moldova. 

2.7. Dosarul pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate va cuprinde: 

 cerere tipizată; 

 actul de studii, în copie şi traducerea legalizată ; 

 suplimentul/anexa la actul de studii (situţia academică), în copie şi traducerea legalizată; 

 actul de studii care a permis accesul la studii în străinătate, în copie şi traducerea legalizată; 

 actul de identitate, în copie şi traducerea legalizată; 

 copia certificatului de căsătorie şi/sau dovada schimbării numelui, dacă este cazul, în copie şi traducere 

legalizată; 

 procura notarială, dacă este cazul; 
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 declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea actelor prezentate. 

 Traducerea legalizată a actelor prevăzute la literele b) – e) se face în cazul în care au fost emise în altă 

limbă decât romană/rusă. 

2.8. Procedura de evaluare a actelor de studii se face referitor la: 

 apartenenţa actului de studii la categoria actelor eliberate în sistemul de învăţământ în ţara de origine; 

 statutul instituţiei de învăţământ în statul de origine; 

 dreptul la continuarea studiilor în statul de origine; 

 nivelul calificării corespunzător actului de studii; 

 domeniul de studii/de formare profesională, calificarea profesională;  

 tipul programului de studii/programului de formare profesională; 

 numărul de credite transferabile / durata studiilor; 

 conţinutul curriculum-ului / rezultatele învăţării. 

2.9. Se recunosc actele de studii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 Actul de studii prezentat a fost eliberat de o instituţie de învăţământ recunoscută/acreditată în statul de 

origine; 

 Nivelul calificării corespunzător actului de studii este similar cu cel din sistemul naţional de 

învăţământ; 

 Domeniul de studii şi/sau programul de studii, conţinutul curriculum-ului şi rezultatele învăţării pot fi 

echivalate cu cele din sistemul naţional de învăţământ. 

2.10. În cazul în care există diferenţe substanţiale în rezultatele învăţării din programul de studii 

şi/sau durata studiilor, se propun măsuri compensatorii perioade de studii compensatorii, examene de diferenţă, 

teste de cunoştinţe, probe practice, stagii de practică. 

2.11. Decizia privind recunoaşterea şi echivalarea actului de studii se confirmă prin eliberarea 

Certificatului de recunoaştere şi echivalare, care determină accesul la nivelul următor de studii şi după caz, 

condiţiile de acces. 

2.12. Actele de studii nu se recunosc în cazul în care: 

 Actul de studii prezentat a fost eliberat de o instituţie nerecunoscută în statul de origine; 

 Diferenţele semnificative constante nu pot fi lichidate prin măsuri compensatorii; 

 Actul de studii, după verificare, se dovedeşte a fi fals. 

2.13. În cazul în care actul de studii supus recunoaşterii şi echivalării reprezintă un document 

provizoriu, emis în conformitate cu prevederile legislaţiei din statul de origine, titularul se obligă, în termen 

de un an de zile de la data depunerii dosarului, să prezinte, pentru recunoaşterea academică, actul de studii în 

original. 

2.14. ULIM are obligaţia ca după primul an de studii să solicite titularului prezentarea, în original, a 

actului de studii obţinut în străinătate, recunoscut şi echivalat prin procedura stabilită de prezentul Regulament. 

Certificatul de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii se menţionează în Suplimentul la diplomă. 

2.15. Termenul de examinare a cererii de recunoaştere academică a actului de studii este de pînă la 

30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet. 

2.16. În cazul în care solicitantul este în inposibilitatea de a prezenta informaţiile, necesare pentru 
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realizarea procedurii de recunoaştere şi echivalare, acestea sunt solicitate de către MECC de la autorităţile 

competente ale statului, în care a fost emis de studii. În astfel de cazuri, termenul de examinare prevăzut la 

punctul 21 se suspendă, până la recepţionarea datelor confirmative. 

2.17. În cazul în care apar suspiciuni cu privire la autencitatea actelor de studii depuse, se sesizează 

autorităţilor abilitate, în conformitate cu modul stabilit. 

 

III. RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA CALIFICĂRILOR PROFISIONALE PENTRU 

ACCES PE PIAŢA MUNCII 

3.1. În vederea accesului de pe piaţa muncii din Republica Moldova, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării recunoaşte şi/sau echivalează, pentru categoriile de persoane prevăzute la punctul 4, acte de studii 

în străinătate. 

3.2. Procedura recunoașterii și echivalării calificărilor profesionale pentru acces pe piața muncii este 

efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii 

şi calificării obţinute în străinătate, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1702 din 26.12.2019. 

3.3. Decizia privind recunoaşterea şi echivalarea calificării obţinute în străinătate este confirmată prin 

eliberarea de către MECC a Certificatului de recunoaştere şi echivalare a calificării profesionale, care conferă 

titularului dreptul accesului pe piaţa muncii, în condiţiile cadrului normativ pentru domeniul respectiv. 

3.4. Recunoaşterea studiilor pentru solicitanţii de azil şi/sau beneficiarii unei forme de protecţie 

internaţională în Republica Moldova se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a 

cadrului normativ cu privire la aceste categorii de persoane. 

 

IV. RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA STUDIILOR SAU A PERIOADELOR DE STUDII 

EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE SAU ÎN ŢARĂ 

4.1. Perioadele considerate sunt acele perioade limitate efectuate în baza unor acorduri prealabile, studentul 

rămânând înmatriculat la ULIM pe toată perioada mobilităţii, chiar dacă a fost înmatriculat temporar și la 

instituția gazdă.  

4.2. Recunoaşterea respectivei perioade de studiu îi permite studentului, la întoarcere, nu doar reluarea 

studiilor, ci şi integrarea în programul său de studii a rezultatelor obţinute în instituţia parteneră, conform 

acordurilor şi contractelor angajate. Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor mobilităţilor 

academice /perioadelor de studii efectuate în condiţiile de mai sus, indiferent dacă au loc în cadrul unui 

program de cooperare naţională sau internaţională la care ULIM participă, în virtutea unor înţelegeri bilaterale 

instituționale sau individuale, în cadrul celor trei cicluri de studii superioare. 

4.3. Recunoașterea studiilor este un proces care permite instituției să evalueze competențele unui candidat 

la studii în baza unui set de criterii. Aceste criterii permit aprecierea gradului în care cunoștințele, abilitățile și 

competențele corespund cerințelor instituției, finalităților programului, a unității de curs/modulului și satisfac 

cerințele standardelor profesionale. În cazul în care solicitantul satisface cerințele, competențele acestuia vor 

fi considerate la luarea decizii de înmatriculare și absolvire a programului de studii și acordarea calificării. 

4.4. Calificarea sau perioadele de studii pot fi recunoscute dacă nu există diferențe substanțiale între 

finalităţile realizate anterior şi finalităţile proiectate a programului la care se solicită admiterea, precum şi cu 
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cele prevăzute în Cadrul Naţional al Calificărilor pentru învățământ Superior (NQF), pe domenii de formare 

profesională şi cadrul European al calificărilor (EQF). 

4.5. Prezentul Regulament asigură corectitudinea şi tratamentul egal pentru toţi studenţii, care solicită 

recunoaşterea/echivalarea academică a unor perioade de studiu/ stagiu practic, experienţă profesională sau 

discipline realizate la alte instituţii de învăţământ superior din ţară sau străinătate, în condiţiile respectării 

prevederilor legale în domeniu. 

4.6. În cadrul procedurii de recunoaștere a studiilor și perioadelor de studii, stagiilor profesionale, a 

studiilor non-formale, informale sunt recunoscute: 

4.7. studiile realizate în cadrul programelor de mobilitate organizată / neregulamentară în instituții din țară 

sau în străinătate în perioadă înmatriculării la ULIM-instituția de origine; 

4.8. studiile anterioare realizate în cadrul ULIM; 

4.9. formarea continuă ; 

4.10. experiența profesională; 

4.11. abilități/cunoștințe acumulate în cadrul activităților de voluntariat și a studiilor informale. 

4.12. Prin recunoaştere se înţelege acceptarea unei perioade de studii sau practică realizată la o altă 

universitate din ţară sau străinătate ca autentică, în baza unui certificat academic sau adeverinţă eliberată de o 

instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă. Evaluarea rezultatelor se face prin comparaţie cu 

propriile planuri de învăţământ şi fişe ale disciplinelor de la acelaşi program de studii în funcţie de tipul de 

program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, domeniu, calificare profesională. 

4.13. Prin echivalare se înţelege evaluarea disciplinelor parcurse şi promovate de studenţii ULIM 

înainte de exmatriculare/ întreruperea/ continuarea studiilor la ULIM, respectiv de studenţii veniţi prin transfer 

de la alte instituţii. Echivalarea se poate realiza numai pentru discipline cuprinse în planul de învăţământ al 

programului de studii la care se face reînmatricularea/transferul şi este urmată de eliberarea Fişei de echivalare 

(model anexat), care conferă aceleaşi drepturi posesorilor ei, ca şi celor care urmează studiile la ULIM, în 

semestrul în care este programată disciplina în cauză. Pentru disciplinele la care nu se poate face echivalarea, 

se prevăd în Fişa de echivalare examenele de diferenţe, care trebuiesc susţinute de către student. 

4.14. Procedura de recunoaștere și echivalare a studiilor și perioadelor de studii, stagiilor practice şi 

a experienţei profesionale include patru etape:  

 Autoevaluarea și consilierea: procedura de aplicare pentru recunoaștere și echivalare a 

studiilor/perioadelor de studii de regulă este precedată de autoevaluarea, colectarea și asamblarea dosarului. 

Procedura de recunoaștere se realizează la nivel de facultate. 

 Pregătirea dosarului și depunerea cererii: cererea pentru recunoaștere și echivalare a 

studiilor/perioadelor de studii împreună cu dosarul evidențelor privind realizarea studiilor anterioare se depune 

la Oficiul Suport Academic (OSA). 

 Evaluarea dosarului: cererea și dosarul cu evidențele documentare incluse vor fi evaluate în termen 

de 10 zile de la data depunerii. În caz de necesitate a unor evidențe suplimentare solicitantul poate fi rugat să 

prezinte portofoliu, să susțină un examen/test sau să fie intervievat. 

 Decizia: în cazul unei decizii pozitive solicitantul va fi anunțat și OSA va efectua înregistrările de 

rigoare în baza de date a instituției în cel mult două săptămâni după luarea deciziei. 
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4.15. Metodologia recunoaşterii şi echivalării studiilor, perioadelor de studii şi a calificărilor 

presupune realizarea următoarelor acţiuni: 

 se vor determina finalităţile relevante pentru programul din cadrul ULIM; 

 se vor determina finalităţile creditelor acumulate în cadrul unui program dintr-o altă instituţie, nivel de 

studii, experienţă profesională; 

 se vor identifica diferenţele semnificative. 

4.16. În cazul în care dosarul nu conţine suficiente informaţii cu privire la finalităţile educaţionale se 

vor întreprinde următoarele acţiuni: 

 studentul va fi intervievat pentru a stabili conţinutul programului realizat; 

 poate fi solicitat portofoliul sau lucrări elaborate de student; 

 identificarea unor informaţii suplimentare în Internet  referitoare la instituția şi programul de studii 

realizat de solicitant; 

 poate fi contactată pentru consultaţie Autoritatea naţională Responsabilă pentru Informarea şi 

Recunoaşterea Calificărilor sau poate fi solicitată informaţie prin email oficiilor naţionale ENIC-NARIC sau 

serviciului corespunzător al universităţii de peste hotare sau din ţară, entităţilor juridice în care a fost realizat 

stagiul practic/acumulată experienţa profesională. 

4.17. Stabilirea diferenţelor substanţiale nu presupune identificarea similarităţilor absolute dintre 

finalităţile şi volumul de credite prevăzute în programele evaluate, dar aprecierea abilităţilor necesare pentru 

continuarea cu succes a programului de studii la care se face admiterea. 

4.18. În cazul în care se atestă diferențe a numărului de credite stabilite în planul de studii la ULIM 

şi cel evaluat, în fiţa de evaluare se vor indica creditele corespunzătoare planului de studii la ULIM dacă 

finalităţile sunt relativ similare, iar diferenţele nu sunt mai mari de 25%. 

4.19. În fişa de evaluare pot fi trecute şi recunoscute nu mai mult de 50% din creditele de studii 

prevăzute pentru programul de studii la ULIM, dar care au fost acumulate în cadrul programelor de studii 

realizate la alte instituţii din ţară sau de peste hotare. 

4.20. Limitele procedurii de recunoaștere și echivalare a studiilor și perioadelor de studii se referă la 

faptul că teza / proiectul de licență / masterat și / sau examenele de absolvire susținute la o altă instituție nu 

pot fi considerate pentru evaluare și recunoaștere în calitate de studii anterioare pentru completarea unui alt 

program de studii. 

4.21. ULIM va asigura studentului recunoaşterea academică a studiilor sale de la universitatea gazdă 

ca o parte total recunoscută a planului de învăţământ de la specializarea sa. Această recunoaştere poate fi 

refuzată numai dacă acesta nu a îndeplinit condiţiile cerute de contractul de studii sau nu a obţinut rezultate la 

nivelul cerut de universitatea gazdă. 

4.22. Recunoaşterea perioadelor de studii priveşte durata şi conţinutul acestora. Perioada de studii 

efectuată în altă instituţie înlocuieşte prin recunoaştere o perioadă de studii cu aceeaşi durată fizică şi acelaşi 

volum de muncă (măsurat prin credite ECTS) pe care studentul ar fi efectuat-o la programul din cadrul 

instituției la care este înmatriculat. 

4.23. Respectarea de către student a programului de studiu convenit trebuie să conducă la 

recunoaşterea rezultatelor profesionale (credite, note, discipline promovate). În certificatul academic al 
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studentului se vor înscrie rezultatele învățării și profesionale obţinute în perioada recunoscută şi menţiuni 

privind instituţia gazdă şi durata studiilor. 

4.24. Neîndeplinirea de către student a programului convenit poate conduce, după caz, la reluarea 

programului de studii normal sau la susţinerea unor examene de diferenţe: 

 în cazul obţinerii unui număr de credite mai mic de ½ din totalul prevăzut de contract, perioada 

respectivă nu va beneficia de recunoaştere academică, iar studentul va susţine evaluări la disciplinele prevăzute 

în planul său normal de învăţământ; 

 în cazul obţinerii unui număr de credite de cel puţin ½ dar mai mic decât totalul prevăzut de contract, 

va fi acordată recunoaştere academică pentru disciplinele promovate, iar catedra de profil va stabili disciplinele 

la care studentul va susţine evaluări, astfel încât să poată acumula numărul de credite cerut. 

4.25. Formele de evaluare prevăzute în programul de studii, vor fi susţinute în sesiuni speciale ce vor 

fi programate după încheierea perioadei de mobilitate, iar în cazul nepromovării, şi în sesiunile repetate 

conform orarului stabilit prin ordinul rectorului ULIM.  

4.26. În cazul perioadelor de studiu/stagii de practică efectuate de studenţii ULIM la universităţi 

partenere din străinătate/ entităţi juridice, recunoaşterea notelor se va face prin corelarea dintre Scala de notare 

din Republica Moldova şi cea conformă Sistemului ECTS. 

4.27. Dosarul de recunoaştere se depune de solicitant până la data de 1 noiembrie pentru anul 

universitar în curs sau, în situaţii excepţionale, până la data limită de înscriere a studenţilor străini aprobată de 

Senatul Universităţii, în conformitate cu regulamentele MECC şi regulamentele specifice, cel mult 1 

săptămână după revenirea din program de mobilitate internaţională. 

4.28. Dosarul de aplicație pentru recunoaştere va include: 

 Pentru studiile anterioare – originalul și copia certificatului academic/suplimentul la diplomă care va 

conține lista unităților de curs/modulelor realizate şi traducerea în limba română a situaţiei academice, notele 

în scara națională și ECTS, numărul de credite și rezultatele proiectate ale învățării, numărul de ore de curs 

pentru fiecare disciplină, emisă de instituţia de învăţământ de la care provine solicitantul. Programele analitice 

pentru disciplinele studiate în instituţia de învăţământ de la care provine solicitantul, traducerea legalizată în 

limba română în cazul realizării studiilor în alte limbi decât cele în care se realizează instruirea în cadrul ULIM; 

 Pentru formare continuă – certificatul de formare cu indicarea obiectivelor cursului, rezultatelor 

învățării, volumul de timp/credite; 

 Pentru experiența de muncă – copia contractului de angajare/carnetului de muncă, descrierea 

activității/funcției, certificat de la locul de muncă și alte informații relevante; 

 Toate actele solicitate conform procedurii de admitere la studii la ciclul respectiv; 

 Copia diplomei ce a permis înscrierea în ciclul de studii universitare respectiv şi traducerea legalizată 

în limba română sau certificatul de recunoaştere a acesteia emis de autoritatea abilitată din Republica Moldova; 

 Copia actului de identitate sau a paşaportului ale solicitantului; 

 Copia certificatului de căsătorie (în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel 

din actul de identitate); 

 procura notarială, dacă este cazul; 

 declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea actelor prezentate. 
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4.29. Comisia de Recunoaștere / echivalare analizează cererile de recunoaştere / echivalare şi 

documentele însoţitoare şi hotărăşte cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi in termen de maxim 10 zile de 

la depunerea dosarului de recunoaştere. 

4.30. Înmatricularea se realizează la propunerea Comisiei privind echivalarea disciplinelor 

promovate anterior, pe baza fişei de echivalare. 

4.31. Contestaţiile privind hotărârile Comisiei se depun pe numele Rectorului, în termen de 5 zile de 

la data eliberării Fişei de echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor 

nerecunoaşterii/refuzului de echivalare. 

4.32. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 10 zile de la înregistrarea lor. Evaluarea 

documentelor şi a actelor de studii în vederea recunoaşterii: 

 se verifică statutul juridic al programului de studii şi al instituţiei de învăţământ superior ce a emis 

documentele şi actele de studii supuse recunoaşterii. 

 se va analiza baza de date internaţională a instituţiilor de învăţământ superior recunoscute. În cazul în 

care instituţia de învăţământ superior emitentă nu este recunoscută/acreditată în statul de origine, actele de 

studii depuse de solicitant nu se recunosc. 

4.33. În cazul în care există suspeciuni asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii documentelor care 

certifică rezultatele academice și sau profesionale depuse în dosar, OSA le vor transmite, în format electronic, 

autorităţii naţionale abilitate cu funcţia de informare şi recunoaştere a calificărilor pentru verificare. 

4.34. Membrii Comisiei analizează comparativ cu planul de învăţământ al specializării la care 

solicitantul doreşte să se înscrie următoarele elemente: 

 numărul de credite de studiu transferabile şi acumulabile (ECTS) sau a punctelor obţinute în cadrul 

studiilor efectuate la instituția de învăţământ superior de la care provine solicitantul; 

 rezultatele obţinute pe parcursul studiilor efectuate anterior, evidenţiate prin diferite sisteme de 

evaluare/notare. În acest scop se va efectua conversia mediilor obţinute cu ajutorul grilei de conversie aprobată 

și recomandată de MECC; 

 curriculum-ul parcurs în cadrul instituției de învăţământ superior de la care provine solicitantul. 

4.35. Pentru echivalare vor fi luate în considerare numai disciplinele la care solicitantul a promovat 

examenele în instituţia de învăţământ unde şi-a efectuat studiile. În cazul studiilor efectuate în Republica 

Moldova, pot fi echivalate numai perioadele de studii/stagii de practică efectuate în cadrul programelor de 

studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu. 

4.36. În cazul în care nu se constată diferenţe substanţiale şi solicitantului i se poate echivala numărul 

minim de credite de studiu necesar accederii în anul universitar în curs, prevăzut în regulamentul instituţiei de 

învăţământ la care solicită înscrierea, membrii Comisiei recunosc perioadele/perioada de studii efectuate 

anterior şi solicitantul este înscris în anul de studiu corespunzător, conform numărului de credite de studiu 

transferabile echivalate. 

4.37. În urma studierii dosarului: 

 În cazul în care se constată diferenţe substanţiale, membrii Comisiei stabilesc măsurile compensatorii, 

respectiv examenele de diferenţă/examenele de refacere de disciplină care trebuie susţinute în vederea 

înscrierii solicitantului în anul de studiu corespunzător. 

 Diferenţele substanţiale constau în: 
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 Numărul insuficient de credite de studiu transferabile necesare accederii în anul de studiu 

corespunzător, pe care l-ar fi urmat şi la instituţia de învăţământ de provenienţă; 

 Numărul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul instituţiei de la care 

provine, raportat la numărul celor din curriculum-ul instituţiei la care solicită înscrierea; 

 Numărul insuficient de ore de curs şi credite transferabile aferente studiului,disciplinelor de bază 

pentru specialitatea la care solicitantul doreşte să se înscrie, în raport cu cele stabilite în curriculum-ul 

instituţiei la care solicită înscrierea. 

4.38. Examenele de diferență/ examenele de refacere de disciplină stabilite se comunică 

solicitantului. 

4.39. Studentul va trebui să susţină examenele de diferenţă în anul de studiu în care a fost înscris şi 

achitarea taxei stabilită de Senatul ULIM. 

4.40. În cazul în care studentul nu a promovat toate aceste examene de diferenţă în anul de studiu 

respectiv, acesta are dreptul la reexaminare, sub rezerva achitării taxei de reexaminare, stabilită anual de 

Senatul ULIM. 

4.41. În cazul recunoaşterii automate, a susţinerii şi promovării examenelor de diferenţă, procedura 

de recunoaştere a perioadelor de studii se finalizează cu înmatricularea solicitantului în anul de studii 

corespunzător. 

4.42. În Suplimentul la Diplomă, în cazul în care diploma de Licenţă va fi obţinută la aceeaşi 

universitate, vor fi menţionate denumirile disciplinelor echivalente din planurile de învăţământ ale universităţii 

la care a fost solicitată înscrierea, cu menţionarea numărului de credite şi a instituţiei de învăţământ superior 

de la care au fost transferate. 

V. DISPOZIȚII FINALE 

5.1. Prezentul Regulament poate fi modificat doar de către Senatul Universității Libere Internaționale din 

Moldova. 

5.2. Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul ULIM.     
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ANEXA 1 

Fişa de echivalare 

a disciplinelor şi cumularea creditelor din planul de studii 

a candidatului/ studentului ______________________________________(nume, prenume, patronimic) 

ULIM 

 

 

Programul de studii 

Universitatea 

Ţara 

Acreditare/autorizare instituţională/ a 

programului 

Programul de studii, domeniul de formare, 

ciclul 

Nr. Denumirea 

disciplinei 

Nota Nr. ore 

contact 

Nr. 

credite 

Denumirea 

disciplinei 

Nota 

specifică 

Nota 

ECTS 

Nr. ore 

contact 

Nr. 

credite 

Anul de studiu, I 

Semestrul, 1 

          

          

Semestrul, 2 

          

Diferenţe substanţiale 

 

Pentru disciplinele recunoscute prin această Fişă de echivalare notele şi creditele aferente se consemnează 

direct în baza de date de către directorul OSA. 

Examenele de diferenţă stabilite prin această fişă sunt asimilate examenelor restante, aferente disciplinelor 

nepromovate, discipline pentru care studentul reface activitatea şi va plăti taxa de refacere a disciplinei 

conform statutului său de student.  

Comisia de Recunoaștere / Echivalare propune înmatricularea în anul _______de studiu, an 

universitar_______/_______.  

Prorector pentru Strategie 

Academică și Programe de studii 

Director OSA Decan Facultatea 

 

 

(N.P. semnătura) 

 

 

(N.P. semnătura) 

 

 

(N.P. semnătura) 

 

 

Data  

 


