
GHIDUL CANDIDATULUI PENTRU ÎNSCRIERE 

ON-LINE LA CONCURSUL DE ADMITERE



eadmitere.usmf.md

e-admitere.usmf.md



Începând cu data de 27 iulie 2020, ora
00:01, veți avea posibilitatea de a
depune actele pentru participarea la
concursul de admitere.



Primul pas este crearea contului.
Pentru aceasta, dați click pe butonul 
„Înregistrare”.



Introdu numele, prenumele, adresa de
e-mail valabilă, la care va fi trimis linkul
de activare a contului.
Poate fi necesară introducerea codului
Captcha, care va apărea în colțul din
dreapta de jos al ecranului.



După crearea contului, verifică-ți poșta 
electronică.



După înregistrare, în poșta electronică 
vei primi un mesaj, care va conține linkul 
pentru activarea contului. 
Tot ce trebuie să faci este să intri în 
contul tău de e-mail, să citești mesajul 
pe care l-ai primit din aplicație și să dai 
clic pe linkul care validează accesul la 
cont.
Dacă nu ai primit mesajul, verifică în 
Spam/Junk Folder și dacă nu este niciun 
mail de la noi, trimite e-mail la adresa: 
admitere2020@usmf.md

mailto:admitere2020@usmf.md


După activarea contului, te vei putea 
autentifica pe platforma de admitere, 
utilizând numele poștei electronice și 
parola creată la înregistrare.



Înainte de a începe introducerea 
datelor, vizualizează și bifează 
declarațiile inițiale, prin care îți asumi 
corectitudinea, completitudinea și 
conformitatea informațiilor pe care le 
vei declara on-line pe platformă, plus 
condițiile prevăzute de Regulamentul 
de admitere.
Acesta este un pas obligatoriu, fără de 
care nu poți continua înscrierea la 
admitere pe platforma on-line.



În continuare vei completa câmpurile 
cu informația solicitată: datele 
personale, informații despre studii, 
informații despre părinți etc.



Pentru explicații suplimentare privind 
informația solicitată din câmpurile 
respective, poți apăsa simbolul ⓘ.



Dacă ai ieșit din cont după câteva 
etape completate, informația introdusă 
se păstrează. Astfel, după autentificare, 
poți continua de la etapa la care te-ai 
oprit.



La etapa dată, candidații care pot 
participa la cota de 15% urmează să 
bifeze câmpul respectiv și să încarce 
documentele confirmative.



Selectează opțiunile de concurs în 
ordinea preferinței și forma de 
finanțare.
Dacă dorești să participi în concurs și la 
locurile în bază de contract, urmează 
să bifezi căsuța respectivă, în caz 
contrar nu vei participa în concurs la 
aceste locuri.



La etapa dată urmează să încarci 
documentele necesare în format 
electronic (.pdf, .jpg), cu o dimensiune 
de maxim 10 Mb.
La fiecare poziție, după caz, poți atașa 
câteva documente.
Pentru documentele ce conțin mai 
multe pagini (suplimentul la diplomă, 
livretul militar, etc.) este preferabilă 
scanarea tuturor paginilor într-un 
singur fișier.
(Sfat: puteți utiliza site-ul ilovepdf.com)



După încărcarea documentelor, le vei 
putea vizualiza, pentru a verifica 
conformitatea acestora.
În cazul când ai încărcat greșit 
documentul, îl poți șterge și încărca 
altul.



Înainte de a trimite dosarul, vei putea 
vizualiza și verifica informația 
introdusă. 



Trimiterea dosarului este precedată de 
încă o serie de declarații pe propria 
răspundere, ce trebuie asumate în mod 
obligatoriu, prin bifare.
După aceasta apasă butonul „Trimite 
dosarul”.

Atenție! Odată ce ai trimis dosarul, nu 
vei mai putea efectua modificări.



Statutul dosarului pe platforma on-line, din acest 
moment este „În procesare”.
Vei putea vizualiza direct din contul tău informațiile 
introduse și vei primi un mesaj pe adresa de e-mail, 
introdusă la crearea contului.

Din momentul în care ai trimis dosarul, Comisia de 
admitere are acces la datele tale pentru a efectua 
verificările necesare în vederea înscrierii la concurs.
Te rugăm să urmărești statutul dosarului tău pe 
platformă, precum și mesajele din poșta electronică, 
pentru a vedea dacă acesta a fost validat sau nu de către 
Comisia de admitere.



Dacă dosarul corespunde cerințelor, vei primi un mesaj de confirmare a înscrierii în
concursul de admitere, iar statutul pe platforma on-line se va schimba în „Dosar validat”.



Dacă dosarul necesită modificări, vei primi un mesaj în care se va menționa motivul
invalidării, statutul pe platforma on-line se va schimba în „Dosar incomplet”, iar dosarul se
va redeschide exact acolo unde e necesar de a efectua modificări.
După corectare, poți retrimite dosarul către validare.



Dacă, după validarea dosarului, dorești să 
modifici opțiunile de concurs, urmează să 
descarci cererea respectivă, să o completezi, 
semnezi și să o trimiți, scanată, pe adresa 
admitere2020@usmf.md, până pe 04 august 
2020, ora 17.00.
Solicitările trimise în alt mod (telefonic, 
mesaje text, viber etc.) sau mai târziu de ora 
17.00, data de 04 august 2020, NU VOR FI 
EXAMINATE.



Comisia de admitere:

Tel:  022-205-153
022-242-391

E-mail: admiterea@usmf.md

Suport tehnic:
Call-centru,  
(activ de pe 27 iulie 2020):
Tel:   022-205-200

032-205-200

e-mail: admitere2020@usmf.md
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