DOSARUL DE ADMITERE AL CANDIDATULUI
trebuie sa contina urmatoarele acte:
a. sa de nscriere la concurs (poate  desc
arcat
a de pe site-ul www.usarb.md sau o veti primi la sediul Comisiei
de admitere). Atentie! La determinarea rezultatelor concursului de admitere se va tine cont de optiunile
solicitate, n ordinea preferintelor indicate de Dvs n s
a.
b. dou
a copii ale buletinului de identitate;
c. actul de studii, n original, cu anexa respectiv
a;
d. certicatul medical-tip (nr.086-E), eliberat n anul admiterii;
e. diplomele de gradul I-III, obtinute de c
atre candidati la concursurile scolare republicane sau internationale
pe discipline de studiu, precum si diplome ce atest
a participarea la diferite concursuri (olimpiade), expozitii
etc., organizate de Ministerul Educatiei sau de ministerele de resort;
f. 4 fotograi 3 × 4 cm;
g. copia livretului militar sau a adeverintei de recrutare;
h. certicatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat si situatia scolar
a pe anii de studii pentru absolventii
liceelor din Rom
ania, promotia anului admiterii, urm
and ca diploma de bacalaureat s
a e prezentat
a ulterior;
i. copia certicatului de nastere al unuia din p
arinti, pentru cet
atenii statelor membre ale C.S.I. si ai t
arilor
baltice de nationalitate moldoveni (rom
ani) si reprezentantii diasporii moldovenesti de peste hotare;
j. recomandarea organului local de specialitate n domeniul nv
at
am
ant a autorit
atii administratiei publice
locale sau adeverintele de la locul de munc
a al p
arintilor pedagogi pentru nscrierea la concursul de admitere
la specialit
atile din cadrul domeniul general de studiu 14 Stiinte ale Educatiei;
k. extrasul din carnetul de munc
a (pentru persoanele angajate n c
ampul muncii);
l. chitanta de plat
a a taxei de nscriere;

Candidatii care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii parinti) si participa la
concursul de admitere la studii superioare de licenta la specialitatiile din domeniul 14 Stiinte
ale Educatiei, vor prezenta suplimentar:
m. extrasul din carnetul de munc
a a p
arintilor;
n. certicatul de la locul de munc
a al p
arintilor;
o. certicatul despre componenta familiei;

Candidatii care se vor nscrie la concurs la cota de 15% din numarul de locuri bugetare, vor
prezenta suplimentar:
p. adeverinta eliberat
a de organul teritorial de tutel
a si curatel
a pentru copiii r
amasi f
ar
a ocrotire p
arinteasc
a;
q. certicatele medicale corespunz
atoare care indic
a gradul de invaliditate a candidatilor sau a p
arintilor acestora;
r. actul de studii respectiv pentru copiii cu deciente zice si senzoriale care au absolvit scoli cu statut special;
certicatul eliberat de Comisia consultativ
a de expertiz
a medical
a pentru cei care nu au nv
atat n scoli
speciale;
s. certicatul care conrm
a c
a unul din p
arintii candidatului a participat la actiunile militare pentru ap
ararea
integrit
atii si independentei Republicii Moldova, n r
azboiul din Afganistan sau la lichidarea consecintelor
avariei de la Cernob
al, eliberate de organele abilitate; adeverinta care conrm
a participarea candidatului la
operatiunile militare post-conict cu caracter umanitar n Irak;
t. certicatul despre componenta familiei si copiile certicatelor de nastere ale fratilor/surorilor (pentru
candidatii din familiile cu patru si mai multi copii);
u. conrmarea apartenentei la familii de rromi.

