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Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:
 cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senatul USEM, se
eliberează la depunerea actelor și se completează pe loc în cadrul USEM );
 actul de studii, în original, cu anexa respectivă și copia acestora (absolvenți liceelor din
România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele
obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma
de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de
specialitate/domeniu de formare profesională, USEM poate organiza un examen medical
suplimentar, după caz (A fost exclus din listă pe data de 17.07.2019);
 diplomele de gradul I-III, și copia acestora, 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;
 4 fotografii color 3x4 cm, semnate pe verso;
 După caz, adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii
orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
 După caz, certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al
candidatului sau al părinților acestuia;
 După caz, 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;
 După caz, certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale
fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 După caz, confirmarea apartenenței la familii de romi;
 După caz, extrasul din Carnetul de muncă;
 Scrisoarea de recomandare în original eliberată de organul respectiv.
 copia Certificatului de naștere 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 mai sus, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs.
În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în
instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere actele în original.
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la Comisia de
admitere USEM.
USEM va percepe de la candidați, în condițiile legii, taxa de 50 lei, taxa de înscriere pentru
organizarea și desfășurarea concursului de admitere.

