
În atenţia abiturienţilor, absolvenţi a instituţiilor de învăţământde 

peste hotarele Republicii Moldova 

 
Conform Circulare MECC nr. 3258 din 08.07.2021 facilitarea încadrării/reîncadrării elevilor 

și studenților în sistemul național de educație și formare profesională prin eficientizarea 

procesului de recunoaștere a perioadelor de studii, actelor de studii și a calificărilor obținute în 

străinătate, este o prioritate a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În context, precum 

și în scopul pregătirii pentru sesiunea de admitere în anul academic 2021-2022, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării vine cu informații de suport privind procedurile de 

recunoaștere a actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ de peste hotare, după 

cum urmează:  

1. Cadrul normativ de recunoaștere a actelor de studii: 

1.1 Regulamentul privind recunoașterea actelor de studii și a calificărilor obținute în 

străinătate, OMECC 1702/2019i; 

1.2 Metodologia de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în 

străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ superior din 

Republica Moldova, OMECC 937/2018ii; 

1.3 Metodologia de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în 

străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ profesional 

tehnic din Republica Moldova, OMECC nr. 638/2018iii;  

1.4 Instrucțiunea cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii 

efectuate în străinătate, OMECC nr. 472/2017iv. 

2. Instrumente utile în procesul de recunoaștere: 

2.1.Algoritmul de transfer al notelor.  

În scopul calculării mediei de concurs, se prezintă algoritmul de transfer al notelor 

din scara de notare din țara de origine în scara de notare aplicată în Republica 

Moldova.  

                                          Gmax – x                            x – Gmin 

                                y = --------------- x GMmin + ------------------ x GMmax, 

                                          Gmax – Gmin                  Gmax – Gmin 

unde: 

Gmax – nota maximă acordată în scara de notare din țara de origine; 

Gmin – nota minimă de promovare acordată în scara de notare din țara de origine; 

GMmax – nota maximă acordată în scara de notare din Republica Moldova; 

GMmin – nota minimă de promovare acordată în scara de notare din R. Moldova; 

x – nota obținută în țara de origine; 

y – nota echivalentă în scara de notare din R. Moldova. 

 

2.2 Lista statelor şi modul de recunoaștere a actelor oficiale emise de către autoritățile 

altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova și a actelor oficiale emise de 

către autoritățile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătatev; 

2.3 Portalul WHED (baza de date a Asociației Internaționale a Universităților)6; 

2.4 Portalul NUFFIC (baza de date cu sisteme de educație din diverse țări)7. 

                                                            
ihttps://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_1702_de_aprobare_a_regulamentului_de_recunoastere.pdf  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_1702_de_aprobare_a_regulamentului_de_recunoastere.pdf


                                                                                                                                                                                          
ii https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologie_superior_937_din_19.06.18.pdf  
iii https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_638_metodologia_recunoaster_ipt.pdf  
iv https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiunea_primar_gimnazial_si_liceal.pdf   
v https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale  
6 http://whed.net/home.php  
7 https://www.nuffic.nl/en/subjects/diploma/education-systems  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologie_superior_937_din_19.06.18.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_638_metodologia_recunoaster_ipt.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiunea_primar_gimnazial_si_liceal.pdf
https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale
http://whed.net/home.php%20%0d7
https://www.nuffic.nl/en/subjects/diploma/education-systems

