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Introducere 

Mis iunea asumată de USAMV din Bucureşti este una complexă, principalele componente fiind educaţia şi 
cercetarea ştiinţifică. Noua deviză a USAMV din Bucureşti este „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin 
educaţie şi cercetare de înaltă calitate" aceasta implicând deschiderea un ivers ităţ i i către societate şi către 

economie. 
Pentru realizarea misiunii asumate, USAMV din Bucureşti oferă şi dezvoltă programe de studii universitare 

corespunzătoare celor trei cicluri Bolonia, după cum urmează: 
1. ciclul I: studii universitare de licenţă, care corespund unui număr cuprins între minimum 180 ş i maximum 240 

de credite de studi i transferabile (ECTS) în funcţie de domeniu, având durata, după caz, de 3 sau 4 ani. 
Studii le universitare de Medicină Veterinară se desfăşoară cu respectarea reglementări lor generale şi sectoria le 
din Uniunea Europeană (UE), au durata de şase (6) ani şi un număr total de 360 de credite (ECTS). 
2. ciclul li: studii universitare de master, care corespund unui număr de credite de studi i transferabile (ECTS) de 

90 sau 120, în funcţ ie de programul de studii; 
3. ciclul III: studii universitare de doctorat, cu durata de trei sau de patru ani. 
De asemenea, USAMV din Bucureşti oferă şi programe de studii post-doctorat, programe de formare continuă ipe 
tot parcursul vi eţii), programe de perfecţionare a personalului didactic preuniversitar etc., în acord cu exigenţele 

societăţii bazate pe cunoaştere şi pentru dezvoltarea acesteia. 

USAMV din Bucureşti acoperă, prin programele de studii şi prin cele de cercetare, o gamă variată de domenii 
de studii acreditate şi domeni i ştii nţifice : Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Zootehnie, Ingineria produselor 
alimentare, Biotehnologii, Biologie, Medicină veterinară, Ingineria mediului, Inginerie şi management, Inginerie şi 
management În agricultură şi dezvoltare rurală, Inginerie civilă şi Inginerie geodezică. 

USAMV din Bucureşti are o po l itică de selecţie şi admitere a studenţi lor, pe care o aplică respectând dreptul la 
studii al fiecăru i cetăţean, în conformitate cu prevederile Legii Educaţie i Naţionale (LEN) nr. 1/2011. Principiile şi 
modul în care se desfăşoară recrutarea viitorilor studenţi sunt descrise în Regulamentul activităţii profesionale a 
studenţilor din cadrul USAMV din Bucureşti şi în Metodologia de admitere a studenţilor, care se revizuiesc anua l în 
conformitate cu prevederile ş i modificările legi slaţiei naţionale în vigoare. 

CAPITOLUL I 
Cadrul legal 

1. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificăr i le şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările ş i completările ulterioare; 
3. Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea OUG nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu 

taxă, cu modificările ulterioare; 
4. HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţ i lor care au primit d istincţii la ol impiadele şcolare internaţionale 

organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de 
cercetare, cu modificările şi comp letările ulterioare; 

5 . HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 
6. HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare; 
7. OMEN nr. 3900/2017 Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din 

Român ia, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, 
dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018; 

8. HG nr. 299/2020 privind aprobarea „Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare 
şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021" cu modificările ulterioare; 

9. HG nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de 
studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021 ; 

10. OMENCŞ nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă, de master şi de doctorat cu mod ificări le ulterioare . 



CAPITOLUL li 
ASPECTE GENERALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art.1 - Metodologia de admitere: 
(1) Prezenta metodologie oferă cadrul general (la nivelul întregii universităţi) şi specific (la nivel de facultate 

şi/sau de program de studii, după caz) de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru studiile 
universitare de licenţă, master şi doctorat în anul 2020 pentru anul universitar 2020-2021 în conform itate cu 
legis l aţia naţională în vigoare, În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice. 

(2) Prezenta metodologie este un mijloc de îndrumare şi coordonare flexibilă ş i eficientă a activităţilor aferente 
procesului de selecţie şi admitere a candidaţ i lor la studiile universitare. 

Art. 2 - Organizarea admiterii: 
(1) Concursul de admitere, la toate ciclurile de studi i universitare (licenţă, master şi doctorat) şi pentru toate 

formele de învăţământ [Învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) ş i învăţământ la distanţă 
(ID)), se organizează în sesiuni anunţate public înaintea începerii anului universitar. 

(2) Pentru ciclul de studii universitare de l icenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă la 
specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(3) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se organizează la programele de studii acreditate, 
în conformitate cu prevederi le legale În vigoare. 

(4) Pentru ciclul de studii un iversitare de doctorat, admiterea se rea lizează în domeniile de studii universitare 
de doctorat aprobate în conformitate cu prevederile legale În vigoare. 

(5) Organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare se poate desfăşura şi online 
(Anexa_9). 

Art. 3 - Limba în care se susţine admiterea: 
(1) Admiterea la studiile universitare se susţine În limba română. 
(2) Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într-o l imbă stră i nă, admiterea se susţine în limba 

maternă/străină de predare a programului de studii un iversitare. 
Art. 4 - Candidaţii la admitere: 
(1) Pentru a participa la concursul de admitere la un program de studii, candidaţii trebuie să facă dovada 

abso lvirii cu diplomă a unui anumit nivel de studii, după cum urmează: 
a. pentru stud ii universitare de licenţă - studii liceale cu d iplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă; 
b. pentru stud ii universitare de master - studii universitare de licenţă cu diplomă de l icenţă sau echivalentă; 

c. pentru studii universitare de doctorat - studii universitare de master cu diplomă de master sau studii universitare de 
l ungă durată (Legea 84/1995}. 

(2) La concursul de admitere organizat în USAMV din Bucureşti pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de 
lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii 
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu condiţia prezentării 
la înscriere a atestatului de recunoaştere a studiilor, eliberat de Direcţia de Specialitate din cadrul MEC, precum şi 
a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii abilitate de MEC. 

(3) Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se depun de către cand idaţi , cetăţenii 

statelor membre ale Uniuni i Europene, ai statelor aparţinând Spaţiu l ui Economic European şi ai Confederaţiei 
Elveţiene, la Registratura MEC conform calendarului Centrului Naţional de Echivalare ş i Recunoaştere a Diplomelor 
(CNERD) al MEC. Informaţi i referitoare la conţinutul dosaru lui de recunoaştere pot fi găsite pe site-ul CNERD -
www.cnred.ro, secţiunea Recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini (Anexa_B). 

(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini, indiferent 
de modalitatea de admitere sau forma de finanţare [buget cu bursă, buget fără bursă, cont propriu în lei (CPL) sau 
cont propriu valutar (CPV)) au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română 
eliberat de instituţii ab il itate de MEC precum şi atestatul de recunoaştere a studiilor. 

(5) MEC alocă un număr de locuri de la buget pentru absolvenţi i proveniţi de la liceele din mediul rural pentru 
studiile universitare de licenţă şi master. Candidaţii admiş i pe locurile alocate special de la MEC pentru absolvenţii 
proveniţi de la liceele din mediul rural îşi păstrează statutul de student cu finanţare de la buget pe întreaga durată 
a ciclului universitar (licenţă şi master) conform Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor din cadrul 
USAMV din Bucureşti. 

(6) Candidaţi i care au promovat examenul de baca laureat/licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare 
anulu i şcolar / universitar 2019 - 2020 vor prezenta la înscriere, după caz, diploma de bacalaureat, diploma de 
licenţă sau diploma de master, sau, în cazul în care acestea nu au putut fi eliberate până la data începerii înscrierii, 
adeverinţa eliberată de către unitatea I instituţia de învăţământ, în original, în care se menţionează media generală, 
mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost încă e l iberată diploma. 
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(7) Pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 
curent, în baza acordului scris al acestora, USAMV din Bucureşti se poate interconecta cu Sistemul informatic 
integrat al învăţământu l ui din România (SllR), în vederea preluăr i i datelor personale şi a rezultatelor obţinute la 
bacalaureat ale candidaţi lor. 

(8) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, 
indiferent de ciclu de studi i şi de instituţi i le de învăţământ care le oferă. 

(9) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program 
de licenţă, pentru un singur program de master şi respectiv pentru un singur program de doctorat. 

(10) Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi va putea fi inmatriculat la facultatea, respectiv la 
programul de studii finanţat de la bugetul de stat, pe care doreşte să-l urmeze, dacă depune contractul de studii 
semnat şi /sau diploma I diplomele, pe baza cărora s-a făcut înscrierea, in original, în termenul stabilit de facultate 
conform Calendarului desfăşurării concursului de admitere (Anexa_l ). 

(11) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei, în original, sau netrimiterea 
contractului de studii semnat, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin calendarul 
desfăşurării concursului de admitere, duce la pierderea locului finantat de la bugetul de stat. 

(12) Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, înmatriculare, retragere etc.) completarea formu larului 
online de către candidat sau în situaţii excepţionale asumate prezenţa fizică a candidatului este obligatorie. 

Art. 5 - Taxe de înscriere, de înmatriculare şi de studii: 
(1) În conformitate cu prevederile legale În vigoare, USAMV din Bucureşti, pentru o rganizarea şi desfăşurarea 

admiterii la studiile universitare de licenţă şi master, poate percepe taxă de Înscriere, taxă de înmatriculare şi taxă 
de studii, în cuantumurile aprobate anual de Senatul universitar. 

(2) Pentru concursul de admitere 2020 nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de înmatriculare. 
(3) Cuantumul taxei de studii (Anexa_2) este stabil it diferenţiat pe cicluri de Învăţământ şi pe programe de 

studi i şi se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la aviziere şi pe paginile web ale universităţii şi ale 
facu ltăţilor. 

(4) Taxele de studii se pot ach ita în numerar, în punctele special amenajate, prin mandat poştal sau prin transfer 
bancar în conturile precizate în Anexa_2. 

(5) Pentru admiterea la studii un iversitare de doctorat se percepe taxa de admite re în cuantum de 300 de lei şi 
taxa de studi i în cuantumul aprobat anual de către Senatul universitar. 

(6) Costurile aferente depăşiri i duratei învătământulu i gratuit. prevăzute de lege. se suportă de către studenţi. 

Art. 6 - Rezultatele admiterii: 
(1) Media genera lă m inimă de admitere la studii universitare corespunde prevederilor de mai jos, diferenţiate 

pe cicluri de studi i. 
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la 

probele examenului de admitere sau notele de la probele de bacalaureat (disciplina la alegere) sau media de la 
bacalaureat sau media anilor de studii de la licenţă (pentru master). 

(3) Mediile generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere sunt folosite pentru ierarhizarea lor în 
vederea ocupării locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi din fiecare 
domeniu/program de studiu. 

(4) Admiterea se face pe facultăţi, iar în cadrul acestora, după caz, pe opţiuni, în ordinea descrescătoare a 
mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate pentru anul universitar 2020-2021, 
prin Ordin al MEC şi repartizate pe fiecare domeniu/program de studii, corelat cu capacitatea de şcolarizare 
aprobată prin Hotărâre de Guvern. 

(5) În cazul ex istenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a candidatului repartizat pe ultimul loc, se va 
apela la criterii de departajare stabilite pentru fiecare ciclu de studii universitare. 

(6) Eventualele contestaţ i i cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere se depun în termen de, 
cel mult, 24 ore de la afişarea rezultate lor (cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară - a se vedea metodologia 
proprie - Anexa_3), la registratura USAMV din Bucureşti sau se trimit la adresa de email admitere@usamv.ro. 
Termenul lim ită de depunere a contestaţiilor se afişează la aviziere şi pe paginile web. 

(7) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa universităţii, respectiv a facultăţilor, care 
numesc comisiile de soluţionare a contestaţi i lor (la nive lul fiecărei facultăţi). 

(8) Rezultatele analizei contestaţiilor se afişează în termen de, cel mult, 24 de ore de la expirarea termenului 
de depunere (cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară- a se vedea metodologia proprie). 

(9) În condiţiile în care o contestaţie este admisă, candidatul va dobândi calitatea de student numai dacă media 
generală obţinută este mai mare decât cea a ultimulu i candidat admis pe listele afişate i niţial. În cazul În care 
candidatul care a contestat obţine o medie egală cu cea a ultimului candidat admis pe listele afişate iniţial se 
apelează la criterii de departajare. 

(10) Decizia com isiei de rezolvare a contestaţi i lor este defin itivă. 
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(11) După stabilirea rezultatului final al concursului de admitere nu se admit contestaţii care au la bază 
necunoaşterea metodologiei de admitere. 

(12) După afişarea rezultatelor finale şi pe parcursul primului semestrul al anului I de studii nu sunt admise 
mobilităţi ale studenţilor. 

(13) Candidaţilor declaraţi admi şi li se va elibera adeverinţa care să certifice calitatea de student doar după 
deschiderea anului universitar. 

(14) Actele de studii ale candidaţilor declaraţi admiş i rămân la dosaru l studentului pe întreaga perioadă de 
şcolarizare şi se eliberează odată cu adeverinţa de absolvire. 

(15) Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut în urma concursului de admitere 
se restituie după afişarea rezultatului final al concursului de admitere, necondiţionat (fără perceperea unor taxe) 
pe baza legitimaţie i de concurs, la secretariatele facultăţilor (conform programului de lucru al acestora) . 

(16) Studenţi i înmatr iculaţi la taxă, au obligaţia de a depune la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 10 
zi le de la data începeri i anului universitar, diploma de studii ş i foaia matricolă în origina l. Se admit copi i certificate 
cu originalul ale diplomelor pentru studenţi i cu taxă care prez intă adeverinţă eliberată de o instituţie de învăţământ 
superior la care este înmatricu lat pe locuri cu finanţare de la buget. 

Art. 7 -Alte precizări: 
(1) USAMV din Bucureşti poate oferi cazare, contra cost, pentru studenţii din anul I, în căminele din 

Campusurile studenţeşti {Campusul Agronomie Herăstrău şi Campusul Cotroceni - Medicină Veterinară) în funcţie 

de solicitări şi de spaţi i le disponibile. Pentru aceasta, candidaţii îşi vor exprima opţiunea pentru cazare odată cu 
înscrierea la concursul de admitere, în fişa de înscriere. 

(2) În cazul în care un candidat poate beneficia de scutire de taxă de cazare în condiţi i l e legii ş i ale 
regulamentelor USAMV din Bucureşti, acesta va depune documentele care atestă acest fapt la Direcţia Campus 
Studenţesc odată cu cazarea (în general, în ultimele trei zile ale lunii septembrie, înaintea începerii anului 
universitar) . 

(3) USAMV din Bucureşti poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare aprobate, ce l puţin, un loc pentru studii 
gratuite absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat, proveniţ i din Centrele de Plasament. 

CAPITOLUL II I 
PARTICULARITĂŢI ALE CONCURSULUI DE ADMITERE PE CICLURI 

I. Studii universitare de licenţă 
ETAPA I 

Art. 8 Pentru cic lul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe facultăţi, iar în cadrul 
facu ltăţilor pe domenii de studii de l i cenţă, la specia l izările/programele de studii acreditate sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu în cadrul USAMV din Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 9 Admiterea la studii universitare de licenţă se face prin concurs. Probele de concurs / modalitatea de 
susţinere sunt prezentate în (Anexa_ 4). 

Art. 10 La admiterea În ciclul de studii universitare de l icenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de 
bacalaureat sau echiva lentă. 

Ar. 11 Oferta educaţională conţinând numărul de locuri pe facu ltăţi, domeniile de studii, precum şi capacitatea 
de şcolarizare pentru fiecare program de studii este prezentată în Anexa_5. 

Art. 12 Calendarul desfăşurării concursului de admitere este stabilit în funcţie de forma de organizare a 
învăţământului (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă) precum şi de modal itatea de susţinere a probelor 
de concurs {interviu/eseu, probă scrisă I testare sau online). 

Art. 13 Calendarul desfăşurării concursului de admitere permite posibilitatea înscrierii cu mai multe opţiuni 
indiferent de modalitatea de susţinere a probelor de concurs. 

Art. 14 Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate, 
online (Anexa_9) sau parcurgându-se etapele enumerate mai jos: 

(1) Candidatul primeşte de la comisia de admitere un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv 
adresa de e-mail şi numărul de telefon ş i cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele 
cerute sub semnătură proprie. 

(2) La dosar se anexează următoarele acte : 
a. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) ş i foaia matricolă în origina l sau copie; 
b. adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie pentru absolvenţi i care au promovat examenul de bacalaureat în 

anu l 2020; 
c . certificatul de naştere, în orginal sau copie; 
d. certificatul de căsătorie, în original sau copie (dacă este cazul); 
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e. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale {şcolare sau teritoriale) sau de medicul de fami lie, din care 
să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează; 

f. patru fotografii tip carte de identitate {'în rozul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de Io începerea anului universitar ww-2021); 

g. copie după buletinul sau cartea de identitate; 
h. cererea prin care se solicită de către candidaţi susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul; 
i. documente care justifi că provenienţa din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, 

orfani, rromi şi persoane cu dizabilităţi). 
Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate 
(Ordonanţa de Urgenţi a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de 
admitere online este realizată cu asumarea responsabilităţii acestora cu privire la autenticitatea ~i corespondenţa 
dintre documentele digitale /scanate ~I cele originale. 

Dosarele incomplete/ formulare de admitere - online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 
(3) La înscriere se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din fişa de înscriere, 

în cazul în care candidatul sol icită Înscrierea la mai multe facultăţi/domenii. 
(4) Înscrierea se face o singură dată la facultatea pentru care candidatul îşi manifestă prima opţi une, iar 

depunerea mai multor dosare de înscriere I formulare de admitere online atrage după sine eliminarea din concurs. 
(5) Dosarul completat cu actele menţionate mai sus rămâne pe toată perioada concursului de admitere la 

comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea. 
(6) După încheierea perioadei de înscriere, opţiuni l e, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de 

înscriere nu pot fi modificate. 
(7) Candidaţii or înscrişi li se eliberează legitimaţia de concurs. În cazul în care cand idaţii se înscriu la mai multe 

facu ltăţ i , acestea sunt precizate în ordinea specificată (conform precizări lor de la par. 3). Legitimaţia de concurs 
confirmă înscrierea candidatului şi, de asemenea, conţine şi Declaraţia de conformitate din partea acestuia. 

Art. 15 (1) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 
5,00. 

(2) Pentru domeniile/programele de studii din USAMV din Bucureşti, excepţie făcând programul de studii 
Medicină veterinară, media generală de admitere se ca lcu lează ca medie ponderată astfel: 70% media de la 
bacalaureat şi 30% nota/media aritmetică la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, 
matematică, chimie, biologie (biologie vegetală şi animală, anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie 
umană) sau geografie (la alegerea candidatului). În cazul existenţei mai multor candidaţ i cu medie egală cu cea a 
candidatului de pe ultimul loc repartizat pe lista iniţială, se declară admis candidatul cu media cea mai mare la 
bacalaureat, iar dacă egalitatea persistă, se declară admis candidatul care a obţinut, la examenul de bacalaureat, 
cea mai mare notă la disciplina limba română. 

(3) La programul de studii Medicină veterinară se va proceda, în funcţie de limba în care se desfăşoară 
programul de studii, după cum urmează : 

a. în limba română: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 50% nota de la proba scrisă/ 
online (constând în întrebări tip gri lă, cu o si ngură variantă de răspuns, formulate din două discipline: Biologie - clasa 
XI şi Chimie organică (capitole) din clasa a X şi a XI} şi SO"Ai media de la bacalaureat. În cazul existenţei mai multor 
candidaţi cu medie egală cu cea a candidatu lui de pe ultimul loc repartizat în lista in iţială, se declară admis candidatul 
care a obţ i nut cea mai mare notă la proba scrisă iar dacă egalitatea persistă, se declară admis candidatul care a obţin ut , 

la examenul de baca laureat, cea mai mare notă/medie aritmetică la proba de bacalaureat - limba română; 
b. în limba engleză/franceză: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 90% media de la 

bacalaureat, lO"Ai scrisori de recomandare/certificate de voluntariat. În cazul existenţei mai multor cand idaţi cu medie 
egală cu cea a candidatu lui de pe ultimul loc repartizat în lista i niţ ia l ă, se declară admis candidatul ca re a obţinut la 
examenul de baca laureat sau echivalentul acestui examen cea mai mare notă la proba biologie/chimie (există precizări 
în Metodologia proprie a FMV). 

(4) În cazul în care, pentru proba de bacalaureat- limba română, candidatul a susţinut 2 examene (scris şi oral), 
evaluate cu două note, pentru calculul mediei generale de admitere se face media aritmetică a celor 2 note. 

Art. 16. l.a finalizarea Înscrierilor, în funcţie de modalitatea de susţinere a concursului de admitere, se 
alcătuiesc liste iniţiale pentru fiecare domeniu/program de studii după cum urmează: 

a. Lista se generează în ordinea opţiunilor şi a mediilor genera le obţinute de către candidaţii; 
b. pentru proba scrisă/online, Lista se generează în ord ine alfabetică (*Medicină veterinară). 

Art. 17. Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor înscrise în listele de înscriere se face în scris/ 
email, în termen de, cel mult, 24 de ore de la afişarea acestora. Comisia de admitere verifică sesizarea şi, după caz, 
efectuează corecturile. 

Art. 18. Rezultatu l probelor scrise/online se afişează în ordinea medi ilor. 
Art. 19. Actele depuse în original după data l imită stabilită prin Calendarul desfăşurării concursului de admitere 

nu se iau în considerare pentru ocuparea unui loc cu finanţare de la buget devenit vacant. 
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Art. 20. Având în vedere că primul criteriu, folosit în ierarhizarea candidaţilor, îl reprezintă opţiunea, candidaţii 
înscrişi cu opţiunea a doua şi următoarele pot fi declaraţi admişi la domeniul respectiv, numai în situaţia în care 
numărul locuri lor nu se ocupă de candidaţi i înscrişi cu prima opţiune. 

Art. 21. Pentru asigurarea transparenţei , în perioada înscrierilor, se va afişa zilnic numărul candidaţilor înscrişi 
cu prima opţiune pe fiecare domeniu. 

Art. 22. Stabi li rea şi afişarea listei candidaţilor admişi la taxă se face după achitarea tranşei I din taxa de studii 
în perioada stabilită prin Calendarul desfăşurării concursului de admitere. 

Art. 23. Locurile finanţate de la bugetul statului rămase vacante se vor ocupa prin glisarea candidaţilor 
admişi la învăţământul cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, cu condiţia existenţei în dosarul 
candidatului a diplomei de bacalaureat/adeverinţei în original sau a primirii contractului de studii semnat de 
către candidat. Tranşa I din taxa de studii achitată, în acest caz, se restituie, la cerere, începând cu luna octombrie 
2020. 

Art. 24. Rezultatul final al concursului de admitere: 
A. Etapa a li-a a concursului de admitere presupune afişarea : 

a. Listei candidaţilor pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate; 
b. Listei candidaţi/or pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate; 
c. Listei candidaţilor având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna din primele două liste) . 

B. Etapa a III-a cuprinde: 
a. Primirea contractului de studii semnat de către candidat pentru candidaţii de pe lista cu finanţare de la buget; 
b. încasarea taxei de studii, a TRANŞEI I din taxa de studii pentru candidaţii de pe lista locurilor cu taxă; 
c. locurile cu finanţare de la buget rămase vacante, ca urmare a ne primirii contractelor de studii semnate de 

candidaţi în perioada stabilită prin calendar, se vor ocupa prin glisare numai de către candidaţii de pe listele cu 
taxă care şi-au achitat, în aceeaşi perioadă, prima tranşă din taxa de studii şi au depus diploma de bacalaureat în 
original /contractul de studii semnat; 

d. în acest caz, prima tranşă din taxa de studii achitată anterior se restituie la cerere începând cu luna octombrie 
2020; 

e . etapa a treia se finalizează cu afişarea: 
i. listei candidaţilor Înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget; 

ii. listei candidaţilor Înmatriculaţi pe locurile cu taxă; 
iii. listei candidaţilor RESPINŞI (va cuprinde şi candidaţii care nu au achitat taxa de studii). 

Art. 25. Înmatricularea în anul I a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere, pentru anul 
universitar 2020 - 2021, se face prin Decizia Rectorului USAMV din Bucureşti. 

Art. 26. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, prin intermediul facultăţilor, 
semnează cu fiecare student înmatriculat la un program de studii un contract de studii universitare (Anexa_6). 
Nesemnarea contractului de studii în termenul stabilit de fiecare facultate determină pierderea dreptului câştigat 
prin concurs. Modelul de contract de studii se afişează de către facultăţi, pe durata admiterii, la aviziere şi pe 
paginile web. 

Art. 27. Statutul de student, finanţat prin granturi de studii (buget) sau cu taxă (cu excepţia celor admişi pe 
locurile destinate absolvenţi/or de licee situate În mediul rural), se actual izează după primul semestru a l anului I şi 
apoi anual, în funcţie de performanţe le universitare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 
activitatea profesională a studenţilor şi cu cele stipulate prin contract. 

Art. 28. În organizarea formaţi i lor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi, buget 
sau cu taxă. Toţi studenţi i au aceleaşi drepturi şi obl igaţi i stabilite prin contractul de studii, prin Regulamentul 
privind activitatea profesională a studenţilor şi prin Codul studentului. 

Art. 29. Studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă vor prezenta următoarele acte: 
a. dipoma de bacalaureat (sau echivalenta ei) în original, în termenul stabilit în calendar; 
b. copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta ei) certificată cu originalul şi adeverinţă de la o altă universitate, din 

care să rezulte că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva universitate . 
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li. Studii universitare de master 

Art. 30. Studiile universitare de master asigură, fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un 
domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea 
competenţelor pentru cercetarea ştiinţifică. 

Art. 31. Admiterea se organizează pe facultăţi, iar în cadrul facultăţilor pe programele de studii de master 
existente corespunzător formelor de învăţământ aprobate în cadrul un ivers ităţi i. 

Art. 32. Structura USAMV din Bucureşti, cu facultăţile, domeniile, programele de studii, număru l de credite, 
forma de studii, precum şi probele de concurs ş i numărul de locuri sunt prezentate în Anexa_ 4 şi Anexa_5, care face 
parte integrantă din prezenta Metodologie. 

Art. 33. Studiile de master pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor 
universitare de lungă durată, ind11erent de domeniu/profil sau de specializare (Legea nr. 84/1995 republicată, cu 
modificările ş i comp letările ulterioare) şi de absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă (Legea nr. 288/2004 
şi Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare). 

Art. 34. (1) Pot candida pentru admiterea la master şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de 
legislaţie pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor 
efectuate de aceştia în ţări le de domiciliu se va realiza de către Direcţia de Specialitate din cadrul MEC. 

(2) Românii de pretutindeni, absolvenţi cu d iplomă de licenţă din România sau dintr-un alt stat membru al 
Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), precum ş i abso lvenţi cu diplomă 
de l i cenţă sau echiva lentă, recunoscută de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
(CNRED), se înscriu direct la concursul de admitere organizat de USAMV din Bucureşti , pe locurile alocate de MEC 
în acest scop. 

Art. 35. Calendarul desfăşurării concursului (înscrierea candidaţilor, susţinerea probelor, afişarea rezultatelor, 
încasarea taxelor, rezultatul fina l) se stab ileşte de către Senatul universitar şi se afişează la aviziere şi pe paginile 
web ale USAMV din Bucureşti ş i ale facultăţi lor. 

Art. 36. Persoana care a fost admisă la master are calitatea de student pe toată durata studiilor. 
Art. 37. Orice persoană care are dreptu l să participe la concursul de admitere la studii de master poate urma, 

o singură dată, un program de studii de master pe locuri finanţate de la bugetul de stat. 
Art. 38. Candidaţii care, anterior concursului de admitere, au fost studenţi înmatriculaţi pe locuri finanţate de 

la buget şi care au fost exmatriculaţi de la studiile de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere 
numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ. 

Art. 39. Studentul la studii de master, înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă, beneficiază de burse şi 
drepturi sociale în condiţiile legii. 

Art. 40. Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu/program de studii, se poate face 
indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studi i se 
verifică prin probe scrise şi orale / online (Anexa_ 4) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. 
Stabilirea bibliografiei este de competenţa fiecărei facultăţi , care o şi publică prin afişare la aviziere şi pe pagina 
web. 

Art.41. Pentru înscrierea la concursul de admitere cand idaţi i completează o cerere de înscriere în care vor 
menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. 

Art. 42. La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: 
a. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în 

sesiuni le corespunzătoare anului universitar 2019-2020, din care să re iasă media generală, medi ile obţ inute în anii de stud ii, 
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original sau copie; 

b. suplimentul la diplomă/foa i a matricolă în original sau copie; 
c. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie; 
d . certificatul de naştere, în copie; 
e . certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul); 
f. copie după buletinul sau cartea de identitate; 
g. adeverinţă medica lă tip; 
h. patru fotografii tip carte de identitate/buletin 1• în cazul admiterii 011/ine acestea var fi depuse m 10 zile~ Io i11cepereo anului uniVf'n;itar 2020-2021}; 

i. documente care justifică provenienţa din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, 
rromi şi persoane cu dizabilităţi). 

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate 
(Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016). Încircarea documentelor de către candidat în formularul de 
admitere online este realizată cu asumarea responsabilităţii acestora cu privire la autenticitatea şi corespondenţa 
dintre documentele digitale /scanate şi cele originale. 
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Art. 43. Pentru proba orală, tematica eseului este se lectată din tematica publicată de fiecare facultate la avizier 
sau pe pagina web . 

Art. 44. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita 
numărul ui de locuri acordate pentru fiecare domeniu. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la 
buget şi pentru cele cu taxă este 6,00. 

Art. 45. În eventualitatea existenţei mai multor cand idaţi cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc finanţat 
de la buget, se apelează la următoarele criterii de departajare se declară admis candidatul care a obţinut, la proba 
orală/eseu, media cea mai mare. 

Art. 46. Mediile generale obţinute de cand idaţi la concurs sunt valabile numai pentru domeniile din cadrul 
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. 

Art. 47. Rezu ltatele concursului de admitere, verificate ş i aprobate de comisia de admitere a facultăţi i , se aduc 
la cunoşti nţa candidaţilor prin afişare la avizierul facu ltăţi i şi pe pagina web a acesteia. 

Art. 48. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la registratura 
universităţi i în termen de, cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor. Termenul limită de depunere a contestaţ i i l or 

se afişează odată cu listele candidaţi lor declaraţi adm i şi, respectiv declaraţi respinşi. 
Art. 49. Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student numai dacă media generală 

este mai mare decât cea a ultimului candidat admis iniţial. În cazul în care obţine o medie egală cu a ultimului 
candidat admis i niţ i al, se aplică prevederile articolului 45 din prezenta Metodologie indiferent de modul de 
soluţionare a contestaţiilor. 

Art. 50. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţ i i l or şi de răspuns (prin afişare) la acestea, rezultatul 
concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat . Rezolvarea contestaţi i lor este în exclusivitate de 
competenţa USAMV din Bucureşti [conform Art. 6 alin. (7) din prezenta Metodologie] . Decizia comisie i de 
contestaţii este definitivă. La proba "orală" nu se admit contestaţii. După stabilirea rezultatului final nu se admit 
contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

Art. 51. Locurile cu finanţare de la buget, rămase vacante ca urmare a ne trimiterii contractului de studii semnat 
de către candidat, se vor ocupa numai de către candidaţi i de la învăţământu l cu taxă, care au trimis, în perioada 
stabi l ită de facultate, contractul de studii semnat ş i prima tranşă a taxei de studii. 

Art. 52. Glisarea pe locurile finanţate de la buget se face În ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu 
condiţia existenţei diplomei de bacalaureat şi a diplomei de licenţă în original şi a contractului de studii semnat, 
la dosarul candidatului. În acest caz se restituie, la cerere, taxa de studii achitată anterior. 

Art. 53. Candidaţi i declaraţi admişi se înmatricu lează prin decizie a rectorului. 

III. Studii universitare de doctorat 

Art. 54. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul 
Şcol i lor Doctorale. 

Art. 55. În cadrul USAMV din Bucureşti, care este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 
(IOSUD) funcţ ionează două Şcoli Doctorale : 

a . Şcoala Doctorală „Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale" care organ izează şi 

desfăşoară studii universitare de doctorat în domeni ile: Agronomie, Horticultură, Inginerie şi Management 
în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Biotehnologii şi Zootehnie; 

b. Şcoala Doctorală „Medicină Veterinară" în domeniul Medicină Veterinară. 
Art. 56. Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020 - 2021 este 

prezentat în Anexa 7 la prezenta Metodologie. 
Art. 57. Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă 

redusă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, precum şi pe locuri cu taxă sau 
alte surse legal constituite. 

Art. 58. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat pe IOSUD sunt stabilite prin Ordin al Ministrului 
Educaţiei şi Cercetării, iar numărul de locuri cu taxă este fixat prin Hotărâre a Senatului Universităţii. 

Art. 59. Pentru concursul de admitere la doctorat, fiecare conducător şti i nţific (care are repartizate locuri la 
doctorat) propune o comisie formată din 3 membri, iar preşedintele este conducătorul ştiinţific al fiecărui candidat. 

Art. 60. (1) Concursu l de admitere se poate desfăşura on line şi constă în : 
a . un exame n scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o li mbă de circulaţie internaţională; 
b. un examen ora l bazat pe două probe. 

(2) Examenul de competenţă lingvistică, se poate susţine online, la o limbă de circulaţie internaţională, este 
susţinut în cadrul Departamentului de limbi moderne din USAMV din Bucureşti. Rezultatul examinării se exprimă 
prin „admis" sau „respins". 
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(3) În cazul în care candidatul posedă un certificat de competenţă lingvistică recunoscut internaţional (e.g. 
Toefl, Cambridge, Goethe, IELTS) examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. 

(4) Prima probă a examenului oral constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei 
bibliografii afişate la aviz ierele departamentelor în care activează conducătorii de doctorat. 

(5) A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţie i de cercetător a candidatului pe baza unui 
interviu/eseu în cadrul comisiei de concurs/încărcat în formularul de admitere online. 

(6) Notarea fiecărei probe la examenul oral se face individual de către fiecare membru al comisiei de concurs 
cu note de la 1la10. Nota probei se calculează ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei. Media concursului 
se calculează ca medie aritmetică a notelor de ta cele două probe. 

(7) Media minimă, pe care trebuie să o obţ ină un candidat pentru a fi declarat admis, este 8,00. 
Art. 61. Înscrierea la concursul de admitere la studi i universitare de doctorat în cadrul IOSUD, într-un domeniu 

de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală 
cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de, cel puţ i n, 300 credite transferabi le 
(ECTS). Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se evaluează pe baza bibliografiei întocmite de către 
conducătorul de doctorat. 

Art. 62. La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie abso lvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi 
absolvenţii cu d iplomă de licenţă sau echiva lentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţi i de licenţă 
organizată În conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 (învăţământ de l ungă durată). 

Art. 63. La admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat pot candida şi cetăţenii statelor membre ale 
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiulu i Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în ace leaşi 

cond iţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şco larizare. Recunoaşterea 

studiilor efectuate de către aceştia în afara Românie i se va face de către Direcţia de specialitate din cadrul MEC, 
înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la 
Înscrierea la concurs Atestatul de Recunoaştere a Studiilor. 

Art. 64. Cetăţenii stră i ni au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română 
eliberat de instituţii abi litate de MEC. 

Art. 65. Cetăţenii străini de etnie română vor fi admişi, în urma concursului de admitere, conform 
reglementări lor în vigoare şi metodologiei specifice aprobate de MEC. 

Art. 66. Dosarul de Înscriere, poate fi completat online, trebuie să cupr indă următoare le documente: 
1. fişa de înscriere (cerere - t ip); 
2. curriculum vitae - format europass; 
3. lista l u crări lor publicate şi/sau comunicate; 
4. recomandări din partea a două cadre didactice universitare sau a doi specialişti din cercetare care cunosc 

activitatea candidatul ui; 
5. formularea şi argumentarea temei de cercetare (max.1 pag.), avizată de conducătorul de doctorat; 
6. certificat de competenţă lingvistică recunoscut internaţional (după caz); 
7. copie xerox a C.1; 
8. chitanţa de achitare a taxei de admitere; 
9. originale şi copii xerox după următoarele acte: 

a) certificat de naştere; 
b) certificat de căsătorie/de sch imbare a numelui (unde este cazul); 
c) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; 
d) diploma de licenţă ş i foaia matricolă/supliment la diplomă (promoţiile cu 4, 5 şi 6 ani de studiu); 
e) diplomă de master şi suplimentul la diplomă (obligatoriu pentru promoţiile în sistem Bologna); 
f) pentru absolvenţii anului 2020 este valab i lă adeverinţa de absolvire a studiilor de licenţă profesii 

reglementate/master. 
Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUO (Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este 
realizati cu asumarea responsabilităţii acestora cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale 
/scanate şi cele originale. 

Art. 67. Cuantumul taxei de admitere este stabilit de Senatul Universitar şi se afişează la avizierul secretariatului 
Şcol i i doctora le şi pe pagina web a universităţii. 

Art. 68. (1) Pot beneficia de 50% reducere din plata taxei de admitere următori i candidaţi cu vârstă de până la 
26 ani, care se află în una din situaţi i l e de mai jos: 

a. copiii personalului didactic aflat în activitate; 
b. orfani de ambii părinţi; 
c. ce i proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; 
d. salariaţii sau copii salariaţilor din USAMV din Bucu reşti. 

(2) Scutirea de plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte 
din categoriile de mai sus. 
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(3) Taxa de admitere nu se restituie. 
Art. 69. La admiterea la studii universitare de doctorat se pot Înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din Uniunea 

Europeană, Spaţiu l Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor 
universitare de master sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalenta studiilor universitare de lungă durată 
(4, 5 sau 6 ani) . Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia În afara României se va realiza de către Direcţia 
de specialitate din cadrul MEC, Înainte de Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având 
obligaţia de a prezenta la Înscrierea la concurs Scrisoarea de Acceptare la Studii. 

Art. 70. Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului de admitere. 
Art. 71. (1) Actele necesare Înscrierii la doctorat a cetăţenilor din state terţe UE sunt: 

a) Scrisoare de acceptare la studii (emisă de CNRED /MEC); 
b) Certificat de competenţă l i ngvistică pentru limba română; 
c) Curricu lum vitae -format europass (tradus în limba engleză/română); 
d) Copie xerox după paşaport (primele 5 pagini) sau după un alt act de identitate ; 
e) Copie xerox după permisu l de şedere în România; 
f) Dovada achitări i taxei de admitere, conform ordonanţe i nr. 22/2009; 
g) Certificat medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se 

înscrie la studii le doctorale nu suferă de boli contagioase ori a lte afecţiuni care ar face imposibilă parcurgerea 
în bune condiţi i a stagiului de pregătire prin doctorat; 

h) Origina le şi copii legalizate traduse în limba română după următoarele acte : 
Diplomele de absolvire a studiilor universitare de licenţă şi master (în sistem Bologna) sau echivalentele acestora; 

ii. Fo ile matricole / suplimentele la diplomă ale actelor de studii; 
iii. Diplomă de bacalaureat sau echivalenta acesteia; 
iv. Copie după certificatul de naştere. 

(2) Originalele acestor documente trebuie să fie autentificate (ştampilate) de către Ambasada României din 
ţara emitentă sau să aibă Apostila de fa Haga (dacă ţara respectivă este semnatară a Convenţiei de la Haga). 

Art. 72. (1) Pentru cand idaţi i proven iţi din state terţe UE, admişi la forma de Învăţământ cu frecvenţă redusă, 
taxele se achită În Euro, În contul deschis special la BCR, În următorul cuantum: 

a) 350 €taxa de admitere pentru domen iile Agronomie, Horticultu ră, Zootehnie, Biote hnologii ş i Inginerie şi 

Management în Agricu ltură ş i Dezvoltare Rura l ă ; 

b) 400 €taxa de admitere pentru domeniul de Medicină Veterinară . 

(2) Taxele de studii, În va lută, pentru cetăţen i i care studiază pe cont propriu valutar (CPV), se plătesc pe Întreaga 
durată a anului de învăţământ (12 lun i). 

Art. 73. (1) Listele candidaţi lor declaraţi admiş i şi listele cand idaţ i lor respinşi vor fi afişate pe domenii de studii 
şi Şcoli Doctorale la Avizierul secretariatului Şcolii Doctorale . 

(2) Doctoranzii cu taxă au obligaţia de a achita prima transă din taxa de studii după afişarea rezultatelor la 
examenul de admitere. Neachitarea primei tranşe în termenul fixat duce la pierderea locului câştigat prin concurs. 

Art. 74. Cuantumul taxe lor de studii ş i a tranşelor de achitare a acestora se stabileşte anual prin Hotărârea 
Senatului Universitar şi se comunică la avizierul secretariatului Şcol i i Doctorale. 

Art. 75. Candidaţi i admişi la locurile cu taxă În urma concursului de admitere, pot beneficia de reducerea 
stab i l ită de Senatul universitar, numai dacă achită taxa integral Într-o singură tranşă, conform calendarului de 
admitere. 

Art. 76. Dosarele cand idaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, pe baza 
actului de identitate. 

Art. 77. Va lidarea rezultatelor admiterii la studiile univers itare de doctorat se face de către Consi liul Şcol i i 

Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), iar Înmatricularea cand idaţilor admişi se 
face prin Decizia Rectorului USAMV din Bucureşti. 

CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 78. Înscrierea la concursul de admitere, confirmă acceptarea deplină, din partea candidaţilor, a prezentei 
Metodologii. 

Art. 79. Prezenta Metodologie este valabilă pentru concursul de admitere organizat În anul 2020 pentru anul 
universitar 2020-2021, la toate ciclurile şi la toate formele de Învăţământ. 

Art. 80. Modul de desfăşurare a probelor pentru concursurile de admitere la domeniile/programele de studii 
cu probă scrisă/testare se stabileşte prin procedură (metodologie) proprie fiecărui domeniu/program de studii şi 
constituie anexă la prezenta metodologie. 

Art. 81. Prezenta Metodologie înlocuieşte Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
admitere pentru anul universitar 2020-2021, aprobată de Senatul universitar la data de 27.01.2020. 
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PRORECTORAT 

DIDACTIC 

Avizat C .A. 

Data: 18.05.2020 

ANEXA 1 

Calendarul desfăşurării concursului de admitere 

pentru anul universitar 2020-2021 

Activitatea programele 
de studii cu 
excepţia MV 

Ediţia: 1 Data: 31.01.2014 
Revizia: 10 Data: 18.05.2020 

Aprobat SENAT 
Data: 18.05.2020 

Perioada 
Medicină veterinară (MVI 

română 
Engleză (e) 
Franceză lfl 

1.A Studii universitare de licenţă invăţăm6nt cu frecvenţă 
Sesiunea I 2020 

> Înscrierea candidaţilor se face online sau în cazuri excepţionale - cu depunerea unei declaraţii 6 - 25 iulie 6-22 iulie 
pe propria răspundere privind situaţia de excepţie şi privind măsurile de prevenire a răspândirii 
COVID - la secretariatele facultăţilor, de luni până vineri între orele 8:00-16:00; 

~ Medicină veterinară în limba engleză /franceză (MVe/f) documentele pot fi transmise şi prin 
poştă 

~ (MV) Afişarea listei nominale a cand i daţilor înscrişi în ordine alfabetică (MV); 23 iulie 

~ (MVe/f) Analiza şi prelucrarea dosarelor: Aprecierea scrisorilor de recomandare/certificatelor 
de voluntariat; 

~ (MVe/f) Afişarea rezultatelor iniţiale ale concursului de admitere pentru locurile finanţate de la 
buget şi taxă şi a candidaţilor respi nşi 

~ (MVe/f) Depunerea online, analiza şi so luţionarea contestaţ i ilor 

[)l> (MVe/f)Transmiterea contractelor de studii semnate de către candidaţii admişi pe locurile de la 
buget ş i taxă ; 

~ (MV) Desfăşurarea probei scrise - online, ora 8.00-11.00 - distribuirea codurilor de acces pe 24 iulie 
platforma online; 11.00-13.00 susţinerea probei scrise online; 

~ (MV) Depunerea contestaţiilor asupra conţinutului întrebărilor (online în termen de 2 ore de la 
finalizarea probei) . Evaluarea primară a lucrării ; 

~ (MV) Afişarea rezultatului probei scrise - a clasamentului provizoriu şi depunerea contestaţiilo r 25 iulie 

în termen de 24 de ore de la afişare; 

> (MVe/f) Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget şi taxă 
şi a candidaţilor respinş i 

~ Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanţare de la buget în limita 27 iulie 27 iulie 
numărului de locuri repartizate; 

):> Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri 
re pa rtizate; 

):> Afişarea listei candidaţilor având medie peste 5,00 (care nu au fast cuprinşi în niciuna din primele două liste); 

):> (MV) Afişarea rezultatului du pă contestaţii 
~ Pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu finanţare de la buget transmiterea contractului de 27-31 iulie 27 - 31 iulie 

studii semnat de către candidatul respectiv în vederea confirmării locului; 
~ Pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu taxă transmiterea documentului care atestă achitarea 

TRANŞEI I din taxa de stud ii şi transmiterea contractului de studii semnat de către candidatul 
respectiv în vederea confirmării efectuării plăţii şi a locului; 

!):> (MVe/f) pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu taxă încasarea TRANŞEI I din taxa de studii; 

~ (MVe/f) Afişarea listei finale a candidaţilor admişi pe locurile cu taxă ş i a candidaţ i lor respinş i; 

~ Afişarea listei candidaţi lor pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a 31 iulie 31 iulie 
netransmiterii contractului de studii semnat de către candidat şi a neconfirmării efectuării plăţii 
de către candidaţii aflaţi pe listele provizorii; 

~ (MVe/f) Transmiterea la MEC a listei candidaţilor cetăţeni UE pentru primirea scrisorii de 
recunoaştere a studiilor liceale şi a celor din ţări terţe pentru obţinerea scrisorii de acceptare la 
studii în România 

~ Pentru candidaţii de pe Lista locurilor cu taxă rămase vacante transmiterea documentului care 31 iulie - 31 iulie -
atestă achitarea TRANŞEI I din taxa de studii şi transmiterea contractului de studii semnat de 01 august 01 august 
către candidatul respectiv în vederea confirmării efectuării plăţii şi a locului; 

~ Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget în limita 03 august 03 august 
numărului de locuri repartizat; 

~ Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri 
repartizat; 

~ Afişarea listei candidaţilor «RESPINŞI» (include şi candidaţii care nu au transmis contractului 
de studii semnat şi/sau nu au achitat TRANŞA I din taxa de studii); 

Sesiunea a li-a 2020 se va desfăşura în perioada 04 august - 30 septembrie 2020 
*Contractul semnat în original se depune odată cu începerea anului universitar 2020-2021 

1.B Studii universitare de licenţă invăţământ cu frecvenţă redusă şi Învăţământ la distanţă 
Perioada de înscriere: 6 iulie-30 septembrie 2020 

4 mai-17 iulie (e) 
1 - 17 iulie (fi 

20iulie 
20 iulie 

21iulie 

21- 22 iulie 
22- 23 iulie 

24iulie 

27- 28 iulie 
29 iulie 

31 iulie 

Înscrierea candidaţi/or se face online sau în cazuri excepţionale - cu depunerea unei declaraţii pe prapria răspundere privind situaţia de 
excepţie şi privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăţilor, de luni până vineri între orele 8:00 -16:00 



PRORECTORAT 
DIDACTIC 

Avizat C .A. 
Data: 18.05.2020 

ANEXA 1 

Calendarul desfăşurării concursului de admitere 
pentru anul universitar 2020-2021 

Activitatea 

Ediţia : 1 Data: 31.01.2014 
Revizia: 10 Data: 18.05 .2020 

Aprobat SENAT 
Data: 18.05.2020 

Perioada 
programele de studii Facultatea de 

cu excepţia celor de la Medicină veterinară 

FMV (FMVI 

1.C Studii universitare de master invăţăm8nt cu frecvenţă 
Sesiunea I 2020 

> Înscrierea candidaţilor se face online sau în cazuri excepţionale - cu depunerea unei declaraţii pe 1-18 iulie 26 iunie - 07 iulie 
propria răspundere privind situaţia de excepţie şi privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID -
la secretariatele facu l tăţilor, de luni până vineri între orele 8:00-16:00; 

~ Afişarea rezultatelor concursului de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi taxă şi a 20 iulie OS iulie 
candidaţilor respinşi; 

~ Depunerea, analiza şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi comunicarea rezultatului; 21iulie 09iulie 

> Confirmarea locului cu finanţare de la buget prin transmiterea contractului de studii semnat de către 21- 24 iulie 10- 15 iulie 
candidaţii aflaţi pe lista locurilor cu finanţare de la buget; 

> Confirmarea locului cu taxă prin transmiterea documentului care atestă achitarea TRANŞEI I de studiu 
şi transmiterea contractului de studii semnat de către candidaţii aflaţi pe lista locu rilor cu taxă; 

> Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget în limita 27iulie 17iulie 
numărului de locuri repartizat; 

> Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri 
repartizat; 

> Afişarea listei candidaţilor «RESPINŞI» (include şi candidaţii care nu au transmis contractului de 
studii semnat şi/sau nu au achitat TRANŞA I din taxa de studii); 

Sesiunea a li-a 2020 se va desfăşura în perioada 28 iulie - 18 septembrie 2020 
*Contractul semnat în original se depune odată cu începerea anului universitar 2020-2021 

Activitatea Perioada 
Sesiunea I 2020 Sesiunea a 11-a 2020 

1.0 Studii universitare de master invăţăm8nt cu frecvenţă redusă 
~ 

~ 

~ 

> 

~ 

~ 

Înscrierea candidaţilor se face online sau în cazuri excepţionale - cu depunerea unei declaraţii pe 1-18 iulie 28 iulie -
propria răspundere privind situaţia de excepţie şi privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - 12 septembrie 

la secretariatele facultăţilor, de luni până vineri între orele 8:00-16:00; 
Afişarea rezultatelor concursului de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi taxă şi a 20 iulie 14 septembrie 
candidaţilor respinşi; 

Depunerea, analiza şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi comunicarea rezultatului; 21 iulie 14 septembrie 

Confirmarea lacului prin transmiterea documentului care atestă achitarea TRANŞEI I de studiu şi 21- 24 lulie 15-18 septembrie 
transmiterea contractului de studii semnat de către candidaţii aflaţi pe lista locurilor cu taxă ; 

Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri 27 iulie 18 septembrie 
repartizat; 
Afişarea listei candidaţilor «RESPINŞI» (include şi candidaţii care nu au transmis contractului de 
studii semnat şi/sau nu au achitat TRANŞA I din taxa de studii); 

Autorităţile române pot impune cerinţe suplimentare de sănătate publică aplicabile procesului de admitere, 
procesului de înmatriculare şi participare la cursuri în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice de la 
momentul în care vor avea loc aceste acţiuni. 

În acest context, în cazul în care candidatul se prezintă fizic la sediul USAMVB, acesta va trebui să deţină 
următoarele documente: 

Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare/carantină şi 
nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile; 
Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deţinătorului şi eventual 
antecedente personale legate de boli cronice şi respectiv SARS-COV 2, în limba română; 
Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID 19 efectuat înainte 
cu 3-4 zile. 
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PRO RECTORAT 
DIDACTIC 

Avizat C .A. 

Data: 03.06.2020 

ANEXA 2 

Cuantumul taxei de studii 
anul I, 2020-2021 

A. Studii universitare de licenţă, Învăţământ cu frecvenţă 

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul/Progra.mul de studii 

Agricultură 

1 Agricultură Biologie 

Silvicultură 

Horticultură 
2 Horticultură 

Peisagistică 

Tehnologia prelucrării produselor agricole 

3 
Ingineria şi Gestiunea 

Zootehnie 
Producţiilor Animaliere 

Protecţia consumatorului şi a mediului 

Medicină veterinară 
4 Medicină Veterinară 

Controlul şi expertiza produselor alimentare 

~mbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 

mbunătăţiri Funciare şi Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 
5 

Ingineria Mediului Inginerie şi management în construcţii 

Măsurători terestre şi cadastru 

6 Biotehnologii 
Biotehnologii agricole, medical-veterinare, pentru 
industria alimentară 

Ingineria şi managementul afacerilor agricole 

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi 

7 
Management şi agroturism 
Dezvoltare Rurală 

Ingineria şi managementul afacerilor agricole, Călăraşi 

Ingineria şi managementul afacerilor agricole, Slatina 

Taxa 
anuală 

lei 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

5.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.500 

3.200 

3.200 

Ediţia : 1 Data: 31.01.2014 
Revizia: 10 Data: 18.05.2020 

Aprobat SENAT 
Data: 03.06.2020 

TRANŞE 

I li 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

2.500 1.500 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 900 

1.700 750 

1.700 750 

III 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

1.500 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

750 

750 

*Pentru programul de studii universitare Medicină Veterinară, cu predare în limba engleză/franceză taxa de studii anuală este de 6030 euro şi 
se achită integral sau în trei tranşe: tranşa I - 2.000 euro (nerambursabilă}, tranşa 11-2.000 euro şi tranşa 1112.030 euro. 

B. Studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă 

Nr. 
Taxa TRANŞE 

Facultatea Domeniul/Programul de studii anuală 
crt. 

lei 
I li III 

Agricultură 3.000 1.500 750 750 
1 Agricultură 

Biologie 3.000 1.500 750 750 

2 Horticultură Horticultură 3.000 1.500 750 750 

Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria şi protecţia mediului în agri cultură 3.000 1.500 750 750 
3 

Ingineria Mediului Măsurători terestre şi cadastru 3.000 1.500 750 750 

Management şi 
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 3.000 1.500 750 750 

4 
Dezvoltare Rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi 

agroturism 
3.000 1.500 750 750 

*Se acordă o reducere de 10% din valoarea taxei de studii pentru cei ce ach ită integral taxa de studii. 



PRORECTORAT 

DIDACTIC 

Avizat C .A. 

Data: 03.06.2020 

ANEXA 2 

Cuantumul taxei de studii 

anul I, 2020-2021 

C. Studii universitare de master, invatamiJnt cu frecventii

Nr. 

crt. 
Facultatea Domeniul/Programul de studii 

�gricultura durabila; 
Ameliorarea plantelor �i producere de samanta; 

1 Agricultura �onsultanta agricola; 
Managementul �i expertiza fondului funciar; 
0rotectia agroecosistemelor �i expertiza fitosanitara 

Managementul conservarii biodiversitati; 
Tehnologii integrate de obtinere �i valorificare a produselor 

2 Horticultura norticole; 
Tehnologii performante, management �i marketing vitivinicol; 
>tiinte horticole ecologice

lngineria �i 
Antreprenoriat in productiile animaliere;
Tehnologii speciale in industria alimentara;

3 
Gestiunea 

Biosecuritatea produselor alimentare
Productiilor 

:,iguranta �i biosecuritatea produselor alimentare/
Animaliere 

Food safety and biosecurity (in limba engleza)

4 
Medicina Expertiza produselor agroalimentare; 
Veterinara tontrolul �i expertiza alimentelor ecologice Halal �i Kosher 

'imbunatatiri !ngineria �i protectia mediului in spatiul rural;
5 Funciare �i Geomatica pentru ingineria mediului; 

lngineria Mediului Managementul investitiilor in ecosisteme 

Biotehnologii in protectia mediului; 
Biotehnologie �i siguranta alimentara; 

6 Biotehnologii Biotehnologii in industria farmaceutica 
Biotehnologie �i antreprenoriat/ 
Biotehnology and entrepreneurship (in limba engleza) 
�gribusiness; 
Management �i dezvoltare rurala; 
Managementul calitatii �i inovatiei in domeniul agroalimentar; 

Management �i 
Management in agroturism �i alimentatie publica 

7 Management �i audit intern 
Dezvoltare Rurala 

Managementul fermei �i dezvoltarea afacerilor agricole/ 
l=arm Management and Agribusiness Development (lb eng) 
Managementul industriei ospitalitatii rurale/ 
Management of Rural Hospitality Industry (lb eng) 

Edltla: 1 Data: 31.01.2014 

Revizia: 10 Data: 18.05.2020 

Taxa 

anuala 

lei 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.200 

3.500 

3.500 

Aprobat SE NAT 

Data: 03.06.2020 

TRAN$E 

I II 

1.500 750 

1.500 750 

1.500 750 

1.500 750 

1.500 750 

1.500 750 

1.500 750 

1.500 750 

1.600 800 

1.700 900 

1.700 900 

Ill 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

800 

900 

900 

D. Studii universitare de master, ,nvatamlint cu frecventa redusa,1i ,nvatamant la distanta
Nr. 

Facultatea Domeniul/Programul de studii 
Taxa anuala TRAN$E 

crt. lei I II Ill 

1 
lmbunatatiri Funciare �i 

lngineria �i protectia mediului in spatiul rural 3.000 1.500 750 750 
lngineria Mediului 

Management �i 
Agribusiness; 

2 Management �i dezvoltare rurala; 3.000 1.500 750 750 
Dezvoltare Rurala 

Management in agroturism �i alimentatie publica 
*Se acorda o reducere de 10% din valoarea taxei de studii pentru cei ce achita integral taxa de studii. 
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Art. 1. Concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020-2021, 
domeniul Medicină Veterinară se va desfăşura conform calendarului (Anexa_l ), care este parte integrantă a 
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021 -
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV din Bucureşti). 
Art. 2. Înscrierea candidaţilor se va face online sau în cazuri excepţionale - cu depunerea unei declaraţii pe propria 
răspundere privind situaţia de excepţie şi privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID - la sediul facultăţii 
(Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5, Bucureşti). 
Art. 3. Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele acte : 

a. Cererea tip de înscriere completată şi semnată de către candidat, după examinarea conformităţii datelor 
solicitate de formularul respectiv; 

b. Diploma de bacalaureat (în perioada stipulată în calendarul desfăşurării admiterii) - în original (pentru 
buget) sau copie certificată de către persoana desemnată ca fiind conform cu originalul (pentru taxă). 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019-2020, 
pot prezenta la înscriere, pentru prima sesiune de admitere la facultate (iulie - august 2020}, în locul diplomei de 
bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu (în original), în care vor fi menţionate obligatoriu media generală de la 
bacalaureat, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. 

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original (după expirarea adeverinţei originale de promovare a 
bacalaureatului), din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la buget, până la data de 
01 octombrie 2020, duce la pierderea locului finanţat de la buget. 

c. Foaia matricolă de la liceu (în original sau în copie conform cu originalul certificată de către persoana 
desemnată); 

d. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), în cazul 
absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României; 

e. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) 
în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studii; 

f. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ 
superior care doresc să urmeze o a doua specializare, însoţită de o adeverinţă în care să se specifice modul 
de finanţare pentru fiecare an de studii; 

g. Cartea de identitate sau paşaportul valabil în copie; 
h. Certificatul de naştere, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată; 
i. Certificatul de căsătorie, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana desemnată 

(dacă este cazul); 
j. Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de medicul şcolar sau teritorial sau de către medicul de familie 

care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul Medicină 
veterinară; 

k. Patru fotografii color tip buletin ('în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-2021); 

I. documente care justifică provenienţa din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de 
plasament, orfani, rromi şi persoane cu dizabilităţi) . 

Art. 4. Încărcarea documentelor de către candidaţi în formularul de admitere on-line este realizată cu asumarea 
responsabilităţii acestora cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale /scanate şi 
cele originale. 
Art. 5. Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei MEC, care va fi comunicată. USAMV din 
Bucureşti - programul de studii Medicină Veterinară acceptă pentru înscriere pe locurile finanţate de la buget, fără 
examen de admitere, candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, li, III) la olimpiadele şcolare internaţionale de 
biologie sau chimie recunoscute de către MEC. De asemenea, doar cu aprobarea Senatului USAMV din Bucureşti, 
sunt acceptaţi pentru înscriere şi laureaţii locurilor I, li, III la olimpiadele naţionale la disciplinele Biologie, Chimie 
recunoscute de către MEC. În ambele situaţii este vorba numai de laureaţii olimpiadelor ultimilor 2 ani şcolari (2018 
- 2019 şi 2019 - 2020). 
Art. 6. Taxa de studiu stabilită de Senatul USAMV din Bucureşti pentru anul universitar 2020 - 2021 programul de 
studii Medicină Veterinară este de 5500 lei /an de studii. Taxa de studii anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă 
va fi achitată conform calendarului admiterii şi a contractului de studii). 
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Art. 7. (1) Desfăşurarea examenului de admitere la USAMV din Bucureşti - Facultatea de Medicină Veterinară, 
programul de studii Medicină Veterinară - sesiunea iulie - august 2020. 
(2) Proba scrisă se va desfăşura on-line sau în cazuri excepţionale - cu depunerea unei declaraţii pe propria 
răspundere privind situaţia de excepţie şi privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID în incinta Facultăţii de 
Medicină Veterinară. 

(3) Listele nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică vor fi afişate pe site-ul Facultăţii de Medicină Veterinară 
www.fmvb.ro sau/şi la avizierele din Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5. Pentru cazurile excepţionale în care 
candidaţii argumentează imposibilitatea participării la admitere on-line vor fi afişate şi sălile în care se desfăşoară proba scrisă, 
repartizarea candidaţilor pe săli, data şi ora prezentării la proba scrisă. 
(4) Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la 
cunoştinţa comisiei de admitere, prin email la secretariatul facultăţii, eventualele neconcordanţe faţă de datele din 
cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea probei scrise, pe listele afişate nu se mai 
admit nici un fel de modificări. 
(5) Proba scrisă se desfăşoară după un sistem tip grilă univariantă (fiecare întrebare are 5 variante de răspuns, 
dintre care o singura variantă este corectă). 
(6) Proba scrisă include două discipline (Biologie şi Chimie), totalizând un număr de 100 de întrebări, din care 60 
pentru Biologie şi 40 pentru Chimie. 
(7) Pentru cazurile excepţionale În care candidaţii argumentează imposibilitatea participării la admitere on-line: 

i. Accesul candidaţilor în săli, în ziua probei scrise, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum şi a 
legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere, începând cu ora 1c3°. 

ii. La intrarea în sala de concurs supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de 
concurs, iar candidatul semnează în tabelul de prezenţă . 

iii. Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, părinte-fiu/fiică, 

fraţi-surori care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, 
pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătu ră, situaţi ile menţionate mai sus. Fiecare candidat 
se aşează pe locul corespunzător listelor afişate, marcat şi prin legitimaţia de concurs tip primită la înscriere . Candidaţii ocupă numai 
locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, 
candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să 
rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi. 

iv. În prezenţa cand idaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare al probei scrise. 
v. Începând cu ora 1100 se distribuie candidaţilor formularele de completare a răspunsurilor corecte . Fiecare candidat are obligaţia de 

a verifica formularul, pentru a semnala şefului de sală eventualele greşeli de tipărire . Şeful de sală va decide necesitatea înlocuirii 
formularului. 

vi. După distribuirea formularelor pentru completarea răspunsurilor corecte, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică 

corectitudinea datelor de identificare înscrise pe formular. 
vii. Anterior orei de începere a probei scrise, supraveghetorii distribuie caietele cu întrebări pentru concurs. Fiecare candidat are obligaţia 

să verifice caietul cu întrebări . 

viii. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs, 
pierzând astfel dreptul de a susţine proba scrisă. 

ix. La intrarea în sala de concurs, candidaţii vor depozita toate materialele documentare pe care le deţin, telefoanele mobile şi orice alte 
obiecte personale, într-un loc al sălii, care le va fi indicat de către supraveghetori. Pe durata desfăşurării probei de concurs nu vor 
avea acces la aceste obiecte. 

x. În timpul probei scrise, candidaţii nu au voie să consulte nici un fel de material, să discute cu alţi candidaţi , să copieze. Se interzice, 
de asemenea, folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive electronice 
de comunicare. Cei surprinşi asupra faptului vor fi eliminaţi din concurs. 

xi. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează cu excluderea imediată a 
candidatului din concursul de admitere. Excluderea din examen este consemnată într-un proces verbal ce va fi semnat de către toţi 
membrii comisiei de supraveghere ş i de către candidat. Alte precizări în acest sens sunt prevăzute în Metodologia-cadru de admitere 
(2020 - 2021) a USAMV din Bucureşti. 

xi i. Formularele de completare a răspunsurilor corecte trebuie completate fără ştersături după următoarele reguli: 
a. Pentru completare se foloseşte, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru închis; 
b. Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează cu „. căsuţele respective, iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă 

necompletate; 
c. Nu se admit formulare cu ştersături sau corecturi care pot produce i nterpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a 

răspunsurilor. 

xiii. Candidaţii care fac greşeli sau ştersături pe formularul probei de concurs, ce pot fi considerate semne distinctive, îl pot reface (vor 
solicita un formular nou) fără a depăşi însă timpul destinat acestei probe. În aceste condiţii, formularul iniţial este anulat pe loc de 
către şeful de sală, sub semnătură; formularele anulate sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare. 

xiv. Candidaţii vor fi atenţionaţi să ia în calcul timpul necesar completării unui nou formular, pentru a nu risca expirarea timpului pentru 
proba de concurs, înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs. 

xv. Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de concurs care sunt primite de la supraveghetori. 
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xvi . Din momentul începerii probei scrise niciun cand idat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 1 oră şi numai după ce a 
predat lucrarea şi a semnat borderoul de predare a acesteia. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe 
perioada desfăşură rii probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţ i fiziologice, caz în care este 
însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. În acest timp, lucrarea va rămâne pe masă la locul 
candidatului. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv. 

xvii. Timpul de examen (durata probei scrise) începe din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet cu întrebări 
pentru concurs. Şeful de sală notează la loc vizibil şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de finalizare a probei 
scrise. 

xviii . Durata probei scrise este de 2 ore. 
xix. La sfârşitul probei scrise, cand i daţii predau formularul şefului de sală şi semnează în tabelul de predare al acestuia. Caietul cu 

întrebări rămâne în posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv, părăsesc sala înainte de finalizarea probei 
scrise. 

Art. 8. Tematica şi bibliografia probei scrise sunt cele afişate pe site-ul FMVB (www.fmvb.ro) şi la avizierul facultăţii 

dest inat admiterii. 

Art. 9. (1) Corectarea formularelor pentru completarea răspunsurilor corecte se realizează imediat după finalizarea 

probei scrise, sau pentru cazurile excepţionale în care candidaţii argumentează imposibilitatea participării la 

admitere on-line, în sala de concurs, în prezenţa candidatului ş i a unui martor (din rândul candidaţilor), prin citire 

computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturi i electronice. În urma 

reverificărilor finale, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Candidaţii rămân în sala de concurs pe 

locurile corespunzătoare conform distribuţiei până în momentul scanării şi luării la cunoştinţă a rezultatului 

evaluării primare. Candidatul care nu doreşte scanarea, respectiv evaluarea primară a lucrării, poate preda 

formularul sub semnătură. 

(2) Fiecare întrebare are un singur răspuns corect, pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de 

concurs este de 100 de puncte. Punctajul obţinut se transformă în note. 

(3) Proba scrisă este echivalentul a SO de puncte. 

(4) Criteriul de ierarhizare este reprezentat de media aritmetică dintre nota obţinută în urma susţinerii probei scrise 

(50%) şi media examenului de bacalaureat (50%). 

(S) În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie finală de concurs egală cu cea a ultimului candidat de pe un 

loc finanţat de la buget, respectiv un loc cu taxă, criteriile de departajare sunt : 

a. punctajul obţinut la proba scrisă; 
b. nota/media obţinută la limba română în cadrul examenului de bacalaureat; 
c. punctajul obţinut la disciplina probei scrise Biologie. 

(6) Rezultatele iniţiale ale concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc 

la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe paginile de internet ale USAMV din Bucureşti (www.usamv.ro) şi FMVB 

(www.fmvb.ro) şi la sediile USAMV din Bucureşti (Bd. Mărăşti nr. 59, sector 1, Bucureşti) şi FMVB (Spl. 

Independenţei nr. 105, sector 5, Bucureşti), la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării. 

(7) Lista provizorie a candidaţilor se afişează în data la data prevăzută de calendar, în ordinea descrescătoare a 

mediei obţinute, în limita locurilor disponibile şi a existenţei la dosarul de înscriere a diplomei de bacalaureat sau 

echivalenta în original/adeverinţa de bacalaureat în original. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine 

alfabetică . 

(8) Rezultatele concursului de admitere devin finale după soluţ ionarea contestaţiilor, a confirmării achitări i primei 

tranşe a taxei de studii pentru locurile cu taxă (2 .500,00 lei) şi transmiterea contractului de studii semnat de către 

candidat, conform calendarului admiterii şi a precizărilor Metodologiei-cadru a USAMV din Bucureşti. 

(9) Pentru cazurile excepţionale în care candidaţii argumentează imposibilitatea participării la admitere on-line după afişarea 
rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie personal acestora, (a cerere, pe baza cărţii de identitate şi a 
legitimaţiei de concurs, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii , fără perceperea vreunei taxe. Actele vor fi rest ituite de 
către secretariatul FMVB, pe durata programului de lucru cu publicul afişat. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă 
împuternicire notarială legalizată. 

(10) Rezultatul concursului se afişează în etape, conform calendarului şi precizărilor Metodologiei-cadru a USAMV 

din Bucureşti. 

Art. 10. Contestaţii. (1) Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor se înregistrează la Comisia de admitere a 

facultăţii şi se depun prin email/scris, în termen de 2 ore de la finalizarea scanării ultimului formular, la registratura 

USAMV din Bucureşti. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor. 

(2) Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor se analizează de către o comisie de specialitate constituită în acest 

scop. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor, comisia 
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apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, întrebările sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi 
consemnată într-un proces verbal semnat de toţi membrii comisiei). Anularea întrebărilor duce la anularea 
punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor, punctajele 
comunicate în săli pot suferi modificări. 
(3) Contestaţiile privind rezultatele probei scrise (punctaj) se depun prin email la secretariatul facultăţii şi se 
înregistrează în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii 
pot contesta doar propriile rezultate. 
(4) Formularele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se 
recorectează, prin citire computerizată (rescanare) şi corectare manuală. Comunicarea rezultatelor finale se face 
prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor. Decizia comisiei de 
contestaţii privind rezultatele probei scrise este definitivă. 
Art. 11. Alte precizări privind concursul de admitere 2020. 
(1) Grilele oficiale cu răspunsurile corecte sunt afişate pe site-urile www.usamv.ro şi www.fmvb.ro şi la avizierul 
facultăţii, la loc vizibil, la finalul probei scrise. 
(2) Dacă un candidat care a urmat studii de licenţă (pe care nu le-a finalizat) susţinute de la bugetul de stat, este 
admis, în urma concursului de admitere la FMV, acel candidat va plăti taxă de studii timp de un număr de ani egal 
cu cel în care a beneficiat de susţinere bugetară, începând cu anul I. 
(3) Dacă un candidat a beneficiat de susţinere bugetară pentru un program integral de licenţă, finalizat sau nu prin 
examen de licenţă, acea persoană poate urma doar studii în regim cu taxă. 
Art. 12. Dispoziţii finale: 
(1) Cadrele didactice implicate în concursul de admitere ca supraveghetori, nu angajează discuţii, nu dau informaţii 
şi nu îşi exprimă părerea faţă de conţinutul examenului de admitere decât în limitele prevăzute de prezenta 
metodologie. 
(2) Orice problemă apărută în timpul desfăşurării concursului de admitere va fi semnalată comisiei de admitere, 
singura competentă de a decide şi a comunica soluţia ce se impune. 
(3) Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere se atrage atenţia candidaţilor, în mod deosebit, asupra 
respectării disciplinei în cadrul concursului de admitere şi a răspunderii prompte, în folosul lor, la solicitările comisiei 
de admitere. 
(4) Informaţii suplimentare privind concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă la FMVB pot fi 
obţinute direct de la secretariatul facultăţii, de la Secretariatul General al USAMV din Bucureşti sau de pe adresele 
web www.usamv.ro sau www.fmvb.ro. 
(5) Prevederile prezentei Metodologii îşi încetează total sau parţial acţiunea de drept în cazul în care apar, ulterior 
adoptării sale, reglementări naţionale cu efect contrar sau diferit. 
(6) Prezenta Metodologie de admitere la FMVB este Anexa_3 la Metodologia de admitere (2020-2021) a USAMV 
din Bucureşti. 

4 



PRORECTORAT 

DIDACTIC 
ANEXA 3 _ 1 Ediţia: 1 Data : 31.01.2014 

Revizia: 10 Data: 18.05.2020 

METODOLOGIE DE ADMITERE 2020 

Avizat c .A. Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV din Bucureşti 
Data: 03 .06.2020 program de studii Medicină Veterinară predare în limba engleză/franceză 

(ciclul I - licenţă şi ciclul li - master oferite într-un program de studiu comasat) 

I. CONSIDERAŢII GENERALE 

Aprobat SENAT 
Data : 03.06.2020 

a) Pot aplica pentru acest program cetăţenii romăni, cetăţenii străini din ţările UE/EEA, din Confederaţia 
Elveţiană, precum şi cei din ţările non-UE, conform prevederilor legale. 

b) Perioada de depunere a dosarelor la Secretariatul de Admitere al Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti, 
Splaiul Independenţei, nr. 105, sector 5 este prevăzută în calendarul admiterii. Depunerea dosarelor complete 
se face online sau prin trimitere a documentelor necesare admiterii prin poşta ordinară sau În cazuri 
excepţionale - cu depunerea unei declaraţii pe propria răspundere privind situaţia de excepţie şi privind 
măsurile de prevenire a răspândirii COVID se poate face personal de către aceştia. Candidaţii vor efectua o 
preînscriere online conform calendarului admiterii (http://en.fmvb.ro/, respectiv http://fr.fmvb.ro). 

c) înscrierea candidaţilor pentru programul de studii Medicină Veterinară - predare în limba engleză/limba 
franceză se poate face numai pentru anul I. 

li.A. Candidaţii cetăţeni români care doresc să studieze la Facultatea de Medicină Veterinară - predare în limba 
engleză/franceză vor depune un dosar complet la Secretariatul de Admitere al Facultăţii de Medicină Veterinară 
prin trimiterea următoarelor documente necesare admiterii: 

• Cerere de înscriere adresată Rectorului universităţii; 

• Diploma de Bacalaureat - format digital; pentru persoanele care au absolvit în 2020 şi care nu au primit 
diploma pot depune temporar Adeverinţa de absolvire a examenului de Bacalaureat în format digital, eliberată de 
liceul în care a fost promovat examenul de absolvire; 

• Scrisori de recomandare/certificate de voluntariat 
• Certificatul de naştere - copie certificată conform cu originalul; 
• Cartea de identitate - copie certificată conform cu originalul; 

• Două fotografii I* în cazul admiterii anline acestea var f i depuse în lOzile de la începerea anului universitar 2020-20211; 

• Adeverinţă medicală, care să dovedească compatibilitatea pentru domeniul ales şi faptul că acesta nu suferă de 
boli infecto-contagioase; 

• Documente care să certifice cunoaşterea limbii engleze/limbii franceze (nivel minim 81); 

• Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea 
responsabilităţii acestora cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale 
/scanate şi cele originale. 

li. B. Cetăţenii UE/SEE, cetăţenii străini non-UE sau cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate vor depune un 
dosar complet la Secretariatul de admitere al Facultăţii de Medicină Veterinară - predare în limba 
engleză/franceză, prin trimiterea următoarelor documente necesare admiterii : 

• Cererea de înscriere adresată Rectorului universităţii; 
• Diploma de Bacalaureat sau echivalentul Diplomei de Bacalaureat - original/format digital, împreună cu 

traducerea legalizată sau apostilată (după caz) în limba română, engleză sau franceză*; 
• Foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ secundar - traducere legalizată sau apostilată (dupa caz) în limba 

română, engleză sau franceză*; 

• Scrisori de recomandare/certificate de voluntariat; 

• Certificatul de naştere - traducere lega l izată sau apostilată (după caz) în limba română, engleză/ franceză* ; 

• Cerere pentru obţinerea scrisorii de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din 
România - Departamentul de Relaţii Internaţionale (www.edu.ro) pentru cetăţenii non-UE; documentele necesare 
obţinerii acestui document vor fi trimise către minister de USAMV din Bucureşti ; 

• Cerere pentru obţinerea atestatului de recunoaştere a studiilor liceale eliberată de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării din România ((http://www.cnred.edu.ro), pentru candidaţii cetăţeni UE, EEA sau Confederaţia Elveţiană ; 

documentele necesare obţinerii acestui document vor fi trim ise către minister de USAMV din Bucureşti; 
• Paşaport (pentru cetăţenii non-UE) sau carte de identitate (pentru cetăţeni UE) şi două copii de 

paşaport sau carte de identitate, din care să reiasă fotografia candidatului, data emiterii şi perioada de 
valabilitate a documentului; 

• Patru fotografii(• în cazul admiterii online acestea var fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-20211; 

• Adeverinţă medicală care să dovedească compatibilitatea pentru domeniul ales şi faptul că acesta nu suferă de 
boli infecto-contagioase; 

• Documente care să ateste cunoştinţele de limbă engleză/limba franceză, nivel minim 81. 
* Copiile legalizate ale Diplomei de Bacalaureat sau echivalentul Diplomei de Bacalaureat, precum şi a certificatului de naştere traduse în 
limba română pot fi efectuate la un Notariat public din România sau la Ambasada României/ Consulatul Român din ţara de reşedinţă . 
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METODOLOGIE DE ADMITERE 2020 

Avizat c .A. Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV din Bucureşti 
Data: 03.06.2020 program de studii Medicină Veterinară predare în limba engleză/franceză 

(ciclul I - licenţă şi ciclul li - master oferite într-un program de studiu comasat) 

Aprobat SENAT 
Data : 03.06.2020 

Programul de studii universitare - Medicină Veterinară cu predare in limba engleză/limba franceză pune la 
dispoziţia candidaţilor: 

• locuri finanţate de la bugetul de stat; aceste locuri pot fi ocupate prin concurs numai de cetăţenii români, cetăţenii UE 
şi cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate; 

• locuri cu taxă; taxa este de 6.030 Euro/an; aceste locuri pot fi ocupate prin concurs de cetăţenii români, cetăţenii 
UE/SEE; 

•locuri cu taxă (maxim 3), în valoare de 6.030 Euro/an; locurile vor fi alocate cetăţenilor non-UE (CPV), stabilit de MEC 
la solicitarea USAMV din Bucureşti. 

Taxa de studii (pentru locurile cu taxă) poate fi plătită integral sau trei tranşe, după cum urmează: 

• Tranşa 1: 2.000 Euro, va fi plătită de candidaţii admişi pe locurile cu taxă în intervalul 27.07 - 28.07.2020 
(se constituie garanţie pentru confirmarea locului; această tranşă nu se restituie); 

• Tranşa 2: 2.000 Euro, va fi achitată în intervalul 01.10 - 10.10.2020; 

• Tranşa 3: 2.030 Euro, va fi achitată până la data intrării în sesiunea de iarnă. 
Taxele sus-menţionate vor fi plătite în perioadele corespunzătoare la banca şi în contul de mai jos: 

Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 
BCR, World Trade Center 
Bdul Expoziţiei 2, Sector 1, Bucureşti, 
Swift code: RNCB ROBU 
Cont IBAN: R059 RNCB 0085 0005 0839 0450 

Cetăţenii străini non-UE vor plăti taxa de studii într-o singură tranşă. 
Neplata primei tranşe din taxa de studii în intervalul menţionat duce la pierderea locului ocupat pe listele iniţiale 
şi plasarea candidatului pe lista candidaţilor respinşi, indiferent de media obţinută la concursul de admitere. 

IV. SUSŢINEREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ: 
• Testul de competenţă lingvistică va fi susţinut de candidaţii care nu prezintă la dosarul de înscriere 

documente care să certifice competenţe de cunoaştere a limbii engleze/limbii franceze. 

• Acest test poate fi susţinut după cum urmează: 
1. Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România şi cetăţenii străini care îşi depun, în cazuri excepţionale, 

personal documentele la Secretariatul de Admitere al Facultăţii de Medicină Veterinară, vor susţine proba de 
competenţă lingvistică la momentul înscrierii, în perioada prevăzută de calendarul concursului de admitere; 

2. Candidaţii cetăţeni români cu reşedinţa în străinătate şi cetăţenii străini care transmit dosarul de concurs prin 
poşta ordinară vor susţine testul de competenţă lingvistică on-line (Skype), în baza unei programări 

prealabile, de comun acord cu candidatul şi Secretariatul de Admitere în perioada prevăzută de calendarul 
concursului de admitere. 

• Evaluarea candidaţilor se va face prin acordarea calificativului ADMIS/RESPINS. 
• Rezultatul testului de competenţă lingvistică va fi comunicat candidatului imediat după finalizarea testării. 

• Candidaţii care sunt cetăţeni ai ţărilor în care limba oficială este limba engleză/l imba franceză, precum şi ce i 
care prezintă la dosarul de înscriere documente de competenţă lingvi stică eliberate de instituţii recunoscute 
sau abilitate nu vor susţine testul de competenţă lingvistică. 

V. EVALUAREA SCRISORILOR DE RECOMANDARE/ CERTIFICATELOR DE VOLUNTARIAT 
Scrisorile de recomandare/ certificatele de voluntariat vor fi redactate în limba engleză/franceză. Fiecare 
document va scoate în evidenţă disponibilitatea şi abilităţile candidatului pentru medicina veterinară. Aceste 
documente vor reprezenta 10% din nota finală a concursului de admitere. Candidaţii care nu prezintă în dosarul 
de admitere scrisorile de recomandare/certificatele de voluntariat vor pierde cele 10 procente din nota finală , 

fără a fi descalificaţi. 
Evaluarea rezultatelor se va face după cum urmează: 

DA = 10% din nota finală 
NU= 0% din nota finală 

VI. EVALUAREA FINALĂ A CANDIDAŢILOR 
Nota finală a candidaţilor va fi calculată după cum urmează: 
1. Media generală a examenului de bacalaureat sau echivalentul examenului de bacalaureat - 90% 
2. Scrisorile de recomandare I certificatele de voluntariat -10% 
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METODOLOGIE DE ADMITERE 2020 

Avizat c .A. Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV din Bucureşti 
Data: 03 .06.2020 program de studii Medicină Veterinară predare în limba engleză/franceză 

(ciclul I - licenţă şi ciclul li - master oferite într-un program de studiu comasat) 

VII. DEPARTAJAREA CANDIDAŢILOR 

Ediţia: 1 Data : 31.01.2014 
Revizia: 10 Data: 18,05.2020 

Aprobat SENAT 
Data: 03.06.2020 

• În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a candidatului de pe ultimul loc repartizat 
pe listele iniţiale pentru locurile bugetate sau cu taxă, se declară ADMIS candidatul care a obţinut notele 
(sau echivalentul notelor în sistemul de notare din România conform criteriilor Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării) cele mai mari la examenele biologie/chimie din cadrul examenului de bacalaureat sau 
echivalentul examenului de bacalaureat. 

• Dacă egalitatea persistă, se declară ADMIS candidatul care a obţinut nota cea mai mare la limba maternă . 

ANEXĂ 
GRILĂ DE CONVERSIE A NOTELOR/MEDIILOR 

obţinute la examenul de bacalaureat pentru candidaţii care au susţinut şi promovat acest examen în instituţii care folosesc 
alte sisteme de acordare a notelor/calificativelor decât cel utilizat în România 

1. Pentru candidaţii din ţările care folosesc sistemul francez de acordare a note/or/calificativelor, notele/media de 
bacalaureat se vor converti prin împărţirea la doi a notelor/mediilor obţinute de aceştia; 

2. Pentru candidaţii din ţările care folosesc sistemul britanic de acordare a notelor/calificativelor, conversia se va efectua 
ţinând cont de următoarea corespondenţă: A - nota 10, B - nota 9, C - nota 8, D - nota 7, E - nota 6. Calcularea mediei 
se realizează după conversia notelor; 

3. Pentru candidaţii din ţările care folosesc sistemul american de acordare a notelor/calificativelor, echivalentul SAT -

maxim acordabil 250 puncte, conversia se va realiza conform regulii de proporţionalitate directă (punctajul candidatului 
X 10/250); 

4. Pentru candidaţii din ţările care folosesc sistemul german de acordare a notelor/calificativelor {l=echivalentul notei 10 în 
sistemul românesc; 4=echivalentul notei 5 în sistemul românesc), notele/mediile candidaţilor se vor converti prin 
diferenţa faţă de punctajul maxim (1 în sistem german), ţinând cont că l punct in sistemul românesc de notare este 
echivalentul a 0,6 puncte în sistemul german. Exemplu: nota candidatului=3,65. Mod de conversie: a. 3,65 - 1 = 2,65; b. 
2,65 I 0,6 = 4,41 (diferenţa candidatului faţă de punctajul maxim acordabil); c. 10 - 4,41 = 5,59 (nota/media convertită 
5,59); 

5. Pentru candidaţii care folosesc sistemul elen, notele/media de bacalaureat se vor converti prin împărţirea la doi a 
notelor/mediilor obţinute de aceştia; 

6. Pentru candidaţii care folosesc sistemul israelian, notele/media de bacalaureat se vor converti prin împărţirea la zece a 
notelor/mediilor obţinute de aceştia; 

7. Pentru candidaţii care folosesc sistemul italian. notele/mediile de bacalaureat se vor converti prin împărţirea la zece a 
mediilor obţinute de aceştia. În ceea ce priveşte corespondenţa notelor, se ţine cont de următoarea echivalenţă : 18 în 
sistemul italian de notare = nota S în sistemul românesc; 30 în sistemul italian = nota 10 în sistemul românesc. În vederea 
conversiei notelor, se va ţine cont că l punct în sistemul italian corespunde la 0,42 puncte in sistemul românesc. 
Exemplu: nota candidatului= 25. Mod de conversie: a. 25 - 18 (diferenţa faţă de analogul notei S) = 7; b. 7 * 0,42 = 2,94 
(în plus faţă de nota minimă de promovare, respectiv 5); c. 5 + 2,94 = 7,94 (nota convertită 7,94). 

Având în vedere varietatea sistemelor de notare, Comisiile de admitere vor proceda la conversia notelor/mediilor 
candidaţilor care au susţinut examenele de bacalaureat în alte sisteme decât cele prevăzute mai sus, cu informarea Comisiei 
centrale de admitere. 
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'.'f"'-'llrn~ : Avizat C .A. 

Data : 18.05.2020 

I. CONSIDERAŢII GENERALE 

METODOLOGIE DE ADMITERE 2020 
program de studii universitare de master cu predare în limba engleză 

Aprobat SENAT 

Data : 18.05.2020 

a) pot aplica pentru acest program cetăţenii români, cetăţenii străini din ţările UE/EEA, din Confederaţia Elveţiană, precum 
şi cei din ţările non-UE, conform prevederilor legale; 

b) perioada de depunere a dosarelor este în conformitate cu calendarul concursului de admitere. 
li. CANDIDAŢII care doresc să urmeze programe de studii universitare de master cu predare în limba engleză vor depune la 

Secretariatul de Admitere al Facultăţii care derulează astfel de programe1, un DOSAR COMPLET prin trimiterea on-line a 
următoarelor documente necesare admiterii: 
li.A. pen tru candidatii cetăteni români: 

./ Cerere de înscriere; 

./ Diplomă de studii superioare (sau adeverinţă de studii superioare promoţia 2020, din care să reiasă nota 
examenului de diplomă şi media anilor de studii) în original/format digital; 

./ Suplimentul la diplomă/ foaia matricolă - original/format digital sau copie; 

./ Diploma de Bacalaureat - original/format digital; 

./ Certificatul de naştere - copie legalizată sau certificată; 

./ Cartea de identitate - copie; 

./ Patru fotografii(* în cazul admiterii anline acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-2021); 

./ Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (teritoriale) sau de medicul de familie, din care să 
rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau programul de studii pentru care candidează; 

./ Documente care să certifice cunoaşterea limbii engleze, nivel minim B1. 
11.B. pentru cand idaţi i cetăţenii UE/SEE, cetăţenii străini non-UE sau cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate : 

./ Cerere de înscriere; 

../ Diploma de studii superioare sau echivalentul Diplomei de studii superioare - în original/format digital, 
împreună cu traducerea legalizată şi apostilată (după caz) în limba română, engleză; 

./ Suplimentul la diplomă/ foaia matricolă - original/format digital, împreună cu traducerea legalizată şi apostilată 
(după caz) în limba română, engleză; 

./ Diploma de Bacalaureat sau echivalentul Diplomei de Bacalaureat - original/format digital, împreună cu 
traducerea legalizată şi apostilată (după caz) în limba română, engleză; 

./ Foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ secundar - traducere legalizată şi apostilată (după caz) în limba 
română, engleză; 

./ Certificatul de naştere - traducere legalizată şi apostilată (după caz) în limba română, engleză; 

./ Cerere pentru obţinerea scrisorii de acceptare la studii pentru cetăţenii non-UE; documentele necesare obţinerii 
acestui act vor fi trimise către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România - Departamentul de Relaţii 

Internaţionale (www.edu.ro) de USAMV Bucureşti ; 

./ Cerere pentru obţinerea atestatului de recunoaştere a studiilor liceale pentru candidaţii cetăţeni UE, EEA sau 
Confederaţia Elveţiană; documentele necesare obţinerii acestui act vor fi trimise către Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării din România ((http://www.cnred.edu.ro) de USAMV Bucureşti ; 

./ Paşaport (pentru cetăţenii non-UE) sau carte de identitate (pentru cetăţenii UE) şi două copii de paşaport sau 
carte de identitate, din care să reiasă fotografia candidatului, data emiterii şi perioada de valabilitate a 
documentului; 

./ Patru fotografii(* în cozul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-2021); 

./ Adeverinţă medicală, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau programul de studii pentru 
care candidează, în limba română/engleză; 

./ Documente care să ateste cunoştinţe de limbă engleză, nivel minim B1. 
III. EVALUAREA FINALĂ A CANDIDAŢILOR 
Nota finală a candidaţilor cetăţeni români şi cetăţeni UE/EEA va fi calculată conform Anexei 4 la metodologia privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020 - 2021, ca medie ponderată între: 

• Media anilor de studii de licenţă2 ; 

• Eseu din tematica afişată. 
Cetăţenii non-UE (CPV) vor candida pentru locurile cu taxă stabilite de MEC la solicitarea USAMV din Bucureşti, iar înscrierea 
se va face în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă. 
IV. DEPARTAJAREA CANDIDAŢILOR 

IV.1. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a candidatului de pe ultimul loc repartizat pe listele 
iniţiale pentru locurile bugetate sau cu taxă, se declară ADMIS candidatul care a obţinut notele cele mai mari la eseu. 

IV.2. Dacă egalitatea persistă, se declară ADMIS candidatul care a obţinut cea mai mare medie a anilor de studii de licenţă. 

1 Facultatea de INGINERIA ŞI GESTIUNEA PRODUqllLOR ANIMALIERE (Faod safety and biosecurity); Facultatea de BIOTEHNOLOGII 

(Biotehnology and entrepreneurship); Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ (Management of rural hospitality industry; 
Farm management and agribusiness development) 

2 Modalitatea de conversie o notelor /mediilor din sistemul de învăţământ pe co re l-o urmat candidatul Io sistemul românesc, este prezentată în anexo 3_1. 
1 



PRORECTORAT 

DIDACTIC 
ANEXA4 Ediţia: 1 Data: 31.01.2014 

Revizia : 10 Data: 18.05.2020 

Avizat C .A . 

Data: 18.05.2020 

Proba de concurs şi modalitatea de susţinere 

pentru anul universitar 2020-2021 
Aprobat SENAT 

Data : 18.05.2020 

Domeniul Programul de studii universitare de licenţă Proba de concurs/ modalitatea de susţinere 

[Facultatea de AGRICULTURĂ 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 04 66 

~gronomie Agricultură 
1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) 

Biologie Biologie 

Silvicultură S i lvicultură 
2. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac. 

Facultatea de HORTICULTURA 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 36 36 

Horticultură 
1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) 

Horticultură 
2. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac. 
1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) 

Peisagistică 
2. 30% nota/media de la proba de bac. Limba română 

Facultatea de INGINERIA ŞI GESTIUNEA PRODUqllLOR ANIMALIERE, 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 25 64 

Zootehnie Zootehnie 

Ingineria produselor Tehnologia pre l ucrării produselor agricole 
1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) 

alimentare Proteeţia consumatorului şi a mediului 
2. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac. 

Facultatea de MEDICINĂ VETERINARĂ 
~plaiul Independenţei, nr. 105 Tel: 021-318 04 69 

Medicină veterinară 
1. 50% proba scrisă I on-line 
2. 50% medie examen bacalaureat (bac.) 

Medicină veterinară Medicină veterinară (în limba engleză) 
1. 90% medie examen bacalaureat (bac.) 
2. 10% voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei 

Medicină veterinară (în limba franceză) 
animalelor (adeverinţe/certificate de voluntariat, scrisori 
de recomandare) 

Ingineria produselor 
Controlul şi expertiza produselor alimentare 

1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) 

alimentare 2. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac. 

Facultatea de ÎMBUNATĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI 
Bd. Mărăştl, nr. 59 Tel: 021-318 30 75 

Inginerie civilă lmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) 

Inginerie şi management Inginerie şi management în construcţii 2. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac. 

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru 

Facultatea de BIOTEHNOLOGII 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 36 40 

Biotehnologii agricole, Biotehnologii medical-
1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) 

Biotehnologii veterinare, Biotehnologii pentru industria 
2. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac. 

alimentară 

Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
Bd. Mărăştl, nr. 59 Tel: 021-318 04 65 

Inginerie şi management Ingineria şi managementul afacerilor agricole, 
1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) in agricultură şi Inginerie şi management în alimentaţia publică 

dezvoltare rurală şi agroturism 
2. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac. 

Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ- Filiala SLATINA 
IStr. Striha reţi, nr. 150 Tel: 0249-435 953 

Inginerie şi management 
1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) 

"in agricultură şi Ingineria şi managementul afacerilor agricole 
2. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac. 

dezvoltare rurală 

Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ- Filiala CĂLĂRAŞI 
~tr. Prel ungirea Bucureşti, nr. 4 Tel: 0242-332 077 

Inginerie şi management 
1. 70% medie examen bacalaureat (bac.) 

în agricultură şi Ingineria şi managementul afacerilor agricole 

dezvoltare rurală 
2. 30% nota/media la alegere de la una din probele de bac. 



PRO RECTORAT 
DIDACTIC 

ANEXA4 Ediţia: 1 Data: 31.01.2014 
Revizia: 10 Data: 18.05.2020 

Avizat C .A. 

Data: 18.05.2020 

Proba de concurs şi modalitatea de susţinere 
pentru anul universitar 2020-2021 

Aprobat SENAT 

Data: 18.05.2020 

Domeniul Programul de studii de master Proba de concurs/modalitatea de susţinere 

Facultatea de AGRICULTURĂ 
Bd. Mără$ti, nr. 59 Tel: 021-318 04 66 

Agricultură durabilă 

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă 
1. Probă scrisă {eseu) - on-line, pondere 10% 

Agronomie Consultanţă agricolă 
2. Media anilor de studii de licenţă, pondere 90% 

Managementul şi expertiza fondului funciar 

Protecţia agroecosistemelor ş i expertiză fitosanitară 

Facultatea de HORTICULTURĂ 
~d. Mără~I, nr. 59 Tel: 021-318 36 36 

Managementul conservării biodiverisităţii 

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor 
1. Probă scrisă (eseu) - on-line, pondere 10% 

Hortic ultură horticole 

Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol 
2. Media anilor de studii de licenţă, pondere 90% 

Ştiinţe horticole ecologice 

Facultatea de INGINERIA ŞI GESTIUNEA PRODUSELOR ANUMALIERE 
Bd. Mărăştl, nr. 59 Tel: 021-318 25 64 

Zootehnie Antreprenoriat în producţille animaliere 

Tehnologii speciale în industria alimentară 
1. Probă scrisă (eseu) - on-line, pondere 10% 

Ingineria produselor Biosecuritatea produselor alimentare 2. Media anilor de studii de licenţă, pondere 90% 
alimentare Sigu ranţa şi biosecuritatea produselor alimentare 

Food safety and biosecurlty (în limba engleză) 

Facultatea de MEDICINĂ VETERl!'IARĂ 
'Dplaiu/ Jndependenfel, nr. 105 Tel: 021-318 04 69 

Ingineria produselor Expertiza produselor agroalimentare 1. Probă scrisă {eseu) - on-line, pondere 10% 
!alimentare Controlul şi expertiza alimentelor ecologice Halal ş i Kosher 2. Media anilor de studii de licenţă, pondere 90% 

Facultatea de ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI 
Bd. Mărlişti, nr. 59 Tel: 021-318 30 75 

Ingineria mediului 
Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural 

Geomatică pentru ingineria mediului 1. Probă scrisă {eseu) - on-line, pondere 10% 

Inginerie şi 2. Media anilor de studii de licenţă, pondere 90% 

management 
Managementul investiţiilor în ecosisteme 

Facultatea de BIOTEHNOLOGII 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 36 40 

Biotehnologii în protecţia mediului 

Biotehnologie şi siguranţă alimentară 
1. Probă scrisă (eseu) - on-line, pondere 10% 

Biotehnologii Biotehnologii în industria farmaceutică 
2. Media anilor de studii de licenţă, pondere 90% 

Biotehnologie şi antreprenoriat/ 
Biotehnology and ent repreneursh lp (în limba engleză) 

Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 04 65 

Agribusiness 

Management şi dezvoltare rurală 

Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar 
Inginerie şi Management în agroturism şi alimentaţie publică 
management în Management şi audit intern 1. Probă scrisă (eseu) - on-line, pondere 10% 
!agricultură şi Managementul fermei şi dezvoltarea afacerilor agricole/ 2. Media anilor de studii de licenţă, pondere 90% 
!dezvoltare rurală Farm Management and Agribusiness Development (în limba 

engleză) 

Managementul industriei ospitalităţii rurale/ 
Management of Rural Hospitality lndustry {în limba engleză) 

* Proba scrisă (eseu) tratează subiecte din tematica ofişotă pentru programul de studii oles. Eseul reprezintă 10% din media finală a concursului de admitere. 

Candidaţii care nu prezintă Io înscriere eseul vor pierde cele 10% din media finală, fără a fi descalificaţi. 
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PRO RECTORAT 
DIDACTIC 

Avizat C .A. 

Data: 29 .05.2020 

ANEXA 5 

Oferta educaţională 
pentru anul universitar 2020-2021 

Ediţia : 1 Data: 31.01.2014 
Reviz ia: 10 Data: 18.05 .2020 

Aprobat SENAT 

Data : 29.05.2020 

Foma de Nr.maxim de Nr locuri repartizate 
Domeniul Programul de studii universitare de LICENJĂ învăţământ/ studenţi ce pot 

Nr credite fi şcola rizaţi BUGET TAXĂ 

Facultatea de AGRICULTURĂ 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 04 66 

!Agronomie 
Agricultură IF/240 250 142 108 

Agricultură IFR/240 125 - 125 

Biologie 
Biologie IF/180 100 33 67 

Biologie IFR/180 75 - 75 

Silvicultură Silvicultură IF/240 60 25 35 

Facultatea de HORTICULTURĂ 
Bd. Măr6ştl, nr. 59 Tel: 021-318 36 36 

Horticultură IF/240 150 87 63 

Horticultură Horticultu ră ID/240 100 - 100 

Peisagistică IF/240 75 25 50 

Facultatea de INGINERIA ŞI GESTIUNEA PRODUqllLOR ANIMALIERE 

Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 25 64 

Zootehnie Zootehnie IF/240 90 30 60 

Ingineria produselor alimentare 
Tehnologia prelucrării produselor agricole IF/240 100 75 25 

Protecţia consumatorului şi a mediului IF/240 60 57 3 

Facultatea de MEDICINĂ VETERINARĂ 
Splaiul Independenţe/, nr. 105 Tel: 021-318 04 69 

Medicină veterinară IF/360 300 211 89 

Medicină veterinară Medicină veterinară (în limba engleză) IF/360 30 5 25 

Medicină veterinară (în limba franceză) IF/360 30 5 25 

Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare IF/240 100 50 50 

Facultatea de ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI 

Bd. Mărăstl, nr. 59 Tel: 021-318 30 75 

Inginerie civilă Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală IF/240 90 25 65 

Ingineria mediului 
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură IF/240 150 30 120 

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură IFR/240 150 - 150 

Inginerie şi management Inginerie şi management în construcţii IF/240 60 25 35 

Inginerie geodezică 
Măsurători terestre şi cadastru IF/240 150 87 63 

Măsurători terestre ş i cadastru IFR/240 150 - 150 

Facultatea de BIOTEHNOLOGII 

!Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 36 40 

Biotehnologii 
Biotehnologii agricole, Biotehnologii medical-veterinare, 

IF/240 150 103 47 
Biotehnologi i pentru industria alimentară 

Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
!Bd. Mărăştf, nr. 59 Tel: 021-318 04 65 

Ingineria şi managementul afacerilor agricole IF/240 200 90 110 

Inginerie şi management în Ingineria şi managementul afacerilor agricole ID/240 225 225 

agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism IF/240 400 96 304 

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism ID/240 250 - 250 

Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ- Filiala SLATINA 

str. Strihare(l nr. 150 Tel: 0249-435 953 

Inginerie şi management în 
Ingineria şi managementul afacerilor agricole IF/240 100 35 65 

agricul tură şi dezvoltare rurală 

Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ- Filiala CĂLĂRAŞI 
is tr. Prelungirea Bucureşti, nr. 4 Tel : 0242-332 077 

Inginerie şi management în 
Ingineria şi managementul afacerilor agricole IF/240 100 35 65 

agricultură ş i dezvoltare rurală 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 

ETNIE RROMĂ * 5 -
ABSOLVENŢI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL * (conform listei MEC afişată la adresa htt11s:llwww.edu.ro[studll -llcenti'i ) 54 . 

Cu bursă 7 . 
ROMÂNI DE PRETUTINDENI * 

Fără bursă 2 -
TOTAL NUMĂR LOCURI 1339 1406 

• Admiterea se efectuează pe baz~ de concurs de dosar, în funcţ i e de medie, la opţ i unea ale asă în limita locurilor, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare . 



PRORECTORAT 

DIDACTIC 

Avizat C .A. 

ANEXA 5 

Oferta educaţională 

Data: 29.05.2020 
pentru anul universitar 2020-2021 

Foma de 
Domeniul Programul de studii de master învăţământ/ 

Nr credite 

Facultatea de AGRICULTURĂ 
Bd. Mărăştl, nr. 59 Tel: 021-318 04 66 

Agricu l tură du rabilă 

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă 

Agronomie Consulta n ţă agricolă IF/120 

Managementu l şi expertiza fondului funciar 

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară 

Facultatea de HORTICULTURĂ 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 36 36 

Managementul conservării biodiverisităţii 

Tehnologii Integrate de obţinere ş i valorificare a produselor horticole 
IF/120 Horticultură 

Tehnologii performate, management ş i marketing vitivinicol 

Ştii n1e horticole ecologice 

Facultatea de INGINERIA ŞI GESTIUNEA PRODUCŢIILOR ANIMALIERE 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 25 64 

Zootehnie Antreprenoriat în producţiile animaliere IF/120 

Tehnologii speciale în industria alimentară IF/UO 

Ingineria produselor Biosecuritatea produselor alimentare IF/120 
alimentare Siguranţa şi biosecuritatea produselor alimentare (cu predare în 

limba engleză Food safety and biosecuri ty) 
IF/120 

Facultatea de MEDICINĂ VETERINARĂ 
Splaiul Independenţei, nr. 105 Tel: 021-318 04 69 

Ingineria produselor Expertiza produselor agroalimentare 
IF/120 

alimentare Controlul ş i expertiza alimentelor ecologice Halal şi Kosher 

Faculţatea de ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 30 75 

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural 
IF/120 

Ingineria mediului Geomatică pentru ingineria mediului 

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiu l rural IFR/120 

Inginerie şi management M anagementul invest i ţiilor în ecosisteme IF/120 

Facultatea de BIOTEHNOLOGII 
Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 36 40 

Biotehnologii în protecţi a mediului 

Biotehnologie şi siguranţă alimentară 

Biotehnologii Biotehnologii în industria farmaceutică IF/120 

Biotehnologie şi antreprenoriat (cu predare în limba engleză 
Biotehnology and entrepreneurship) 

Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
Bd. Mărăştl, nr. 59 Tel: 021-318 04 65 

Agrlbusiness 

Management ş i dezvoltare rurală 

Managementul cal ităţii şi Inova ţi ei în domeniul agroalimentar 

Management în agrot urism şi alimentaţie publică IF/120 
Inginerie şi management 

M anagement şi audit intern 
în agricultură şi 
dezvolt are rurală 

Managementul industriei ospitalităţi i rurale (cu predare în limba 
engleză Management of rural hospitatlty industry) 

Agrîbusiness 

Management şi dezvoltare rurală IFR/120 

Management în agrotu rism şi alimentaţie publică 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 

ROMÂNI DE - TOTAL 

PRETUTINDENI"' - din care cu bursă 

TOTAL NUMĂR LOCURI 

Ediţia: 1 Data: 31.01.2014 
Revizia: 10 Data: 18.05.2020 

Aprobat SENAT 

Data: 29.05.2020 

Nr. maxim de Nr locuri repartizate 
studenţi ce pot 

TAXĂ 
fi şcolarizaţ i 

BUGET 

30 

2S 

300 30 1S6 

2S 

34 

20 

200 
20 

llS 
20 

2S 

7S 30 4S 

2S 

lSO 
37 ss 
33 

100 
38 I 

2S 
37 

100 
30 

3S 
35 

7S - 7S 

so 35 lS 

25 

30 

200 30 95 

20 

42 

42 

42 

42 24 

400 
42 

16 

- so 
- 50 

- so 

13 

3 

873 777 
• Admiterea se efectuează pe bază de concurs de dosar, în funcţie de medie, la opţiunea aleasă în limita locurilor, cu încadrarea în capacitatea de şcolari zare . 
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w w ANEXA 6 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA din BUCUREŞTI -

Facultatea de „„ .. „ .„. „ • • „„ „ •.• „ .. . .. . „ . •. .. . . . 

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE 
Nr. „„„„„„„„„ I „„„„„„„„„„„ 

Art. 1. Părţile 
1.1. Prezentul contract a intervenit între: 
A. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB) cu sediul în B-dul Mărăşti nr. 59, 
sector 1, cod 11464, Bucureşti reprezentată prin RECTOR prof.univ. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU respectiv, 
Facultatea de ______________________________ _________ __, 

reprezentată prin DECAN prof.univ.dr. _________________ _ 

şi 

B· --------------------------------~ în calitate de student la 
Facultatea de _______________________________________ _ 

program de studii _ __________________ (licenţă,master), învăţământ cu frecvenţă, anul 

2020/2021, născut la data de _____ în localitatea ----------..J judeţu l, ________ flul/fiica 
lu i şi al cu domiciliul stabil în localitatea ___________ _, 
str. , nr. -----L bi._, se._, ap. __,,jud. (sector) ___ , legitimat cu C.I. (B.1.) seria nr. 
_____ , eliberat de la data de CNP cu reşedinţa actuală în _____ _ 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare, şi reglementează raporturile dintre 
USAMVB şi fiecare student care urmează cursurile programului de studii intitulat ________________ __, 

forma de învăţământ cu frecvenţă şi tipul de finanţare O BUGET O TAXĂ, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor 
semnatare în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii de 
Guvern nr. 404 din 29 martie 2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Cartei universitare a USAMVB şi ale 
regulamentelor proprii ale USAMVB de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare. 
Art. 3 DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentu/ contract este încheiat pentru întreaga perioadă de şcolarizare. Orice modificare a tipului de finanţare pentru 
student, de la finanţare de la buget la finanţare cu taxă şi invers, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, Carta universitară 
şi cu Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor va fi făcută cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
Art. 4 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
4.1. Drepturile şi obligaţiile USAMVB sunt: 
a) USAMVB, prin intermediul structurilor sale organizatorice, are dreptul de a supraveghea şi urmări modul în care studentul îşi 

respectă toate obligaţiile profesionale, inclusiv cele referitoare la taxe, rezervându-şi dreptul de a recurge la toate procedurile 
legale în vederea recuperării sumelor (ex. taxe, despăgubiri pentru prejudicii) neachitate de către student; 

b) USAMVB are dreptul să stabilească cuantumul taxelor de studii, eventual defalcarea acestora pe tranşe, modalitatea de 
actualizare a acestora şi a tranşelor restante, precum şi consecinţele privind neachitarea lor la termen; 

c) USAMVB are obligaţia să asigure condiţiile materiale şi logistice de derulare a activităţilor didactice conform planurilor de 
învăţământ; 

d) USAMVB are obligaţia de a elabora şi aplica un Regulament al activităţii profesionale a studenţilor conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare şi să - l aducă la cunoştinţa studenţilor; 

e) USAMVB are obligaţia să elaboreze şi să aplice Regulamentul privind sistemul de credite transferabile şi de certificare a 
examinării şi să-l facă public; 

f) USAMVB are obligaţia de a elabora şi aplica propria Metodologie de examinare în vederea evaluării activităţii profesionale 
a studenţilor; 

g) USAMVB are obligaţia de a asigura condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 
h) USAMVB are obligaţia de a prezenta un Raport anual de activitate, cuprinzând o situaţie financiară din care să reiasă modul 

în care au fost utilizate fondurile alocate de bugetul statului şi modul în care au fost valorificate veniturile obţinute din taxele 
de studii ale studenţilor; 

i) USAMVB are obligaţia să informeze studenţii înscrişi la studii universitare că datele lor personale vor fi raportate nominal la 
MEC prin UEFISCDI conform ordinului MEN nr. 3714/21.05.2018 cu privire la Regulamentul de organizare, funcţionare şi 
operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România. 

4.2. Drepturile şi obligaţiile studentului sunt toate cele prevăzute în Codul drepturilor şi îndatoririlor/obligaţiilor studentului, 
respectiv Capitolul li din Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor din cadrul USAMVB. 
Art.S. TAXELE DE STUDII 
5.1. Studentul înmatriculat pe un loc "cu taxă" şi/sau cel care depăşeşte durata de studii stabilită prin lege (LEN nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare) are obligaţia de a achita taxa de studii integral sau în trei tranşe, în cuantumul şi la data 
stabilită anual la nivelul Consiliului fiecărei facultăţi, analizată şi avizată de către Consiliul de administraţie al USAMVB şi aprobată 
de Senatul Universităţii. 



Art. 6. REZOLVAREA SITUAŢIILOR CONFLICTUALE 
6.1. Nerespectarea de către student a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract atrage după sine atenţionarea şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute în regulamentele USAMVB la propunerea Consiliului facultăţii, aprobate de Rector sau, după caz, conform 
legilor în vigoare. Sancţiunea se aplică în funcţie de gravitatea abaterii şi de condiţiile în care aceasta a fost săvârşită. Sancţiunea 
poate fi contestată la facultate în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
6.2. În situaţii de conflicte, apărute între student şi o altă parte (cadru didactic, un alt student sau grupuri de studenţi, o persoană 
din universitate sau din afara universităţii etc.), ambele părţi se vor adresa, în scris, în termenul legal, Decanului Facultăţii care, 
după caz, va interveni pentru rezolvarea amiabilă a situaţiei în condiţiile legii sau va sesiza Comisia de Etică Universitară sau, după 
caz, Senatul universitar în vederea analizării şi luării unei decizii. 
6.3. USAMVB, prin organismele sale, va uza de toate prevederile legale, ale Cartei universitare şi ale regulamentelor proprii pentru 
a rezolva orice conflict pe cale amiabilă evitând orice risc de transferare a oricărui conflict în spaţiul public pentru a nu prejudicia 
imaginea universităţii. 
6.4. Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiţie organelor de conducere ale facultăţii sau universităţii. 
Art. 7. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI 
7.1. Încetarea/rezilierea contractului de studii poate interveni în următoarele situaţii: 

a) în cazul exmatriculării studentului, conform prevederilor Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor din cadrul 
USAMVB; 

b) în cazul în care studentul solicită transferul în cadrul unei alte instituţii de învăţământ; 
c) în cazul în care studentul renunţă, din motive subiective, la studii. 

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
8.1. Datele personale sunt prelucrate de USAMVB în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
8.2. Pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei şi de gratuitate la transportul feroviar intern la toate 
categoriile de trenuri, clasa a li-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rutele calătoriilor conform 
prevederilor legale în vigoare studentul este de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de student 
înmatriculat. 
Art. 9. DISPOZIŢII FINALE 
9.1. Statutul financiar al studentului: cu finanţare de la buget (SB) sau cu taxă (ST) precizat la articolul 2.1 se poate modifica pe 
baza ierarhizării tuturor studenţilor, realizată la sfârşitul fiecărui an universitar în funcţie de rezultatele obţinute de studenţi după 
sesiunea de restanţe . 

9.2. Pentru studenţii din anul întâi ierarhizarea şi respectiv modificarea statutului financiar se va face şi după sesiunea de iarnă. 
9.3. Studenţii pot beneficia, la cerere, de întreruperea studiilor, care atrage după sine suspendarea contractului de studii pe 
perioada întreruperii. 
9.4. Studenţii care nu reuşesc să ocupe locurile finanţate de la bugetul statului, datorită performanţelor obţinute în anul anterior, 
vor continua anul de studii următor în regim cu taxă. 
9.5. Pe durata studiilor, anual, se anexează prezentului contract lista disciplinelor contractate. 
9.6. Prezentul contract se încheie astăzi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părţi, (un 
exemplar se păstrează la dosarul personal al studentului în evidenţele ţinute de Secretariatul Facultăţii iar al doilea exemplar se 
păstrează la student) şi îşi păstrează valabilitatea pe întreaga perioadă de studii, pe perioada deţinerii calităţii de student. 

RECTOR, STUDENT, 

Prof.univ.dr. Sorin Mihai CÎMPEANU (Numele şi prenumele) 

Prezemul rnntract a fost <l'lizat dec tre con,i11erul 1uridic al USl\'vl'/B 
confon1 Avirnlui dP legalitate al B·rou!u1 iur'dic nr 133 /24 07 2018 

Semnătura 



V V ANEXA 6 1 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA din BUCUREŞTI -

Şcoala Doctorală .„.„.„.„ .... „ .. .. „ .. „„„ ... „ .... „ 

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
Nr. „„„„„„„„„ I „„„„„„„„„„„ 

Încheiat între: 
1. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV din Bucureşti), cu sediul în b-dul Mărăşti nr. 
59, sector 1, reprezentată prin prof.univ.dr. Sorin Mihai CÎMPEANU - Rector şi ec. Laura Mihaela IOSUB - Director economic, în 
calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). 

2. Dl./D-na prof. univ. dr. ------ ------------------' angajat/asociat la USAMVB, 
Facultatea de posesor al C.I. (B.1.) seria __ nr.---~ 
CNP - ------------·' telefon ________ _ în calitate de conducător de doctorat. 
3. Dl./D-na domiciliat(ă) 

în -------- -- , str. _ ____________ , nr. ___ ,, bi. ___ , se. ___ , ap. __ , 

judeţul(sect.) şi reşedinţa în posesor al C.I. (B.1.) seria nr.----~ 
CNP __________________ telefon______ _ __ înmatriculat(ă) în calitate de 

student(ă) - doctorand(ă), la USAMVB, la Şcoala Doctorală: ________ _J în domeniul---------

Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Prezentul contract are ca obiect parcurgerea, de către studentul-doctorand, în cadrul IOSUD şi al Şcolii Doctorale, a activităţilor 
din Programul de studii universitare de doctorat corespunzător domeniului, formei de învăţământ şi a tipului de finanţare, după 
cum urmează : 

Buget cu bursă Buget fără bursă Taxă 

cu frecvenţă 
cu frecvenţă 

cu frecvenţă redusă 
cu frecvenţă redusă 

Art.2 DURATA CONTRACTULUI 
2.1. Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 3 ani pentru domeniile: AGRONOMIE, HORTICULTURĂ, ZOOTEHNIE, 
BIOTEHNOLOGII, INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ/ 4 ani pentru domeniul MEDICINĂ 
VETERINARĂ respectiv 01.10.2020 - 30.09.2023 / 01.10.2020 -30.09.2024. 
2.2. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice în condiţiile stabilite prin Regulamentul Şcolii Doctorale, 
cu aprobarea IOSUD, situaţie în care prezentul contract se prelungeşte conform perioadelor cumulate ale întreruperilor aprobate, 
prin perfectarea unui act adiţional în acest sens. 

Art.3. PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
3.1. Programul de studii universitare de doctorat se organizează în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu 
modificările ulterioare, ale H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, Legea nr. 49/2013, a Ordinului nr. 
3062/2018, H.G. 134/2016, a Ordinului nr. 5110/2018 şi a Regulamentului Şcolii Doctorale, în concordanţă cu domeniul de cercetare 
prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat şi are ca scop parcurgerea etapelor de formare prin cercetare şi realizarea, de 
către studentul-doctorand a rapoartelor ştiinţifice intermediare, a publicaţiilor precum şi elaborarea şi susţinerea publică a tezei de 
doctorat. 
3.2. Programul de doctorat se desfăşoară numai în cadrul unei Şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi 
cuprinde: 

a. PROGRAM DE PREGĂTIRE bazat pe studii universitare avansate cu durata de 12 săptămâni; 
b. PROGRAM INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. 

Art.4. FINANŢAREA STUDIILOR 
4.1. Studiile universitare de doctorat se pot organiza cu finanţare de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă), în regim cu taxă 
sau din alte surse legal constituite. 
4.2. Cuantumul bursei de studii cu finanţare de la bugetul de stat, se va stabil i în funcţie de finanţarea alocată . 4.3. Bursa se suspendă 
pe perioadele de întrerupere a studiilor doctorale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
4.4. Cuantumul taxei de studii este de 5000 lei/an pentru anul universitar 2020-2021, care se pot achita în trei tranşe, conform 
aprobării Senatului universitar. 
4.5. Cuantumul taxei de studiu şi de susţinere a tezei de doctorat, în cazul doctorandului aflat în regim cu taxă, este stabilit anual de 
către Senatul universitar. 
4.6. Valorile taxelor sus menţionate pot fi modificate ulterior prin decizia Senatului USAMVB pentru următorii ani, în funcţie de rata 
inflaţiei. 
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Art.5. TEMA DE CERCETARE A TEZEI DE DOCTORAT 

5.1. Tema de cercetare aleasă de către studentul-doctorand este : 

5.2. Termenul de finalizare a tezei de doctorat este 30.09.2023 I 30.09.2024. 
5.3. Prelungirea termenului de finalizare a tezei de doctorat poate avea loc doar în condiţii speciale, prevăzute la Art.5, alin.9 din 
Regulamentul Şcolilor Doctorale, în baza aprobării IOSUD. 
5.4. Teza de doctorat se va elabora şi susţine în limba română. 
5.5. Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format digital. Publicarea tezei de doctorat, conform 
cerinţelor legale, se face atât cu numele şi prenumele studentului-doctorand, dar şi al conducătorului de doctorat. 

Art.6. LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 
Activităţile se desfăşoară la sediul USAMVB sau în alte locuri stabilite de aceasta. 

Art.7. CONDIŢII DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE FINALIZARE A TEZEI DE DOCTORAT 
7.1. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, conform Art.5, alin.9 din Regulamentul Şcolilor 
Doctorale (medicale, sarcină, lăuzie, creşterea şi îngrijirea copilului, etc.). În acest caz, durata studiilor se prelungeşte cu perioadele 
cumulate ale întreruperilor aprobate. 
7.2. Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de 
doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioada de graţie de maximum 2 ani 
pentru a finaliza şi susţine public teza. 
7.3. În perioada de întrerupere a studiilor şi în perioada de graţie studentul-doctorand nu beneficiează de bursă de studii. 

Art.8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR decurg din actele normative menţionate, precum şi din prezentul contract. 

8.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENTULUI-DOCTORAND 
A. Studentul-doctorand are următoarele drepturi: 
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de îndrumare; 
b) să desfăşoare activităţi de formare prin doctorat în condiţiile prevăzute de Regulament; 
c) să schimbe conducătorul ştiinţific în condiţiile prevăzute de Regulament; 
d) să solicite întreruperea studiilor universitare de doctorat pe motive temeinice pe o perioadă de până la 2 ani; 
e) să solicite modificarea titlului tezei de doctorat pâna la momentul finalizării studiilor doctorale; 
f) să fie sprijinit de o comisie de îndrumare, alcătuită din alţi 3 membrii, componenţa acesteia fiind stabilită de conducătorul de doctorat 

în urma consultării studentului-doctorand; 
g) să desfăşoare activităţi didactice, în limita a 4-6 ore convenţionale/săptămână, conform Art. 164, alin.3. din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011. 
h) să beneficieze de logistică, centre de documentare, bibliotecile şi echipamentele Şcolii doctorale şi ale IOSUD pentru elaborarea 

rapoartelor de cercetare şi a tezei de doctorat; 
i) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare cu care s-au încheiat 

acorduri sau parteneriate instituţionale de către IOSUD; 
j) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale. 

B. Studentul-doctorand are următoarele obligaţii: 
a) să respecte reglementările prezentului contract, pe cele ale IOSUD-USAMVB, precum şi pe cele naţionale, având un comportament 

adecvat calităţii de doctorand; 
b) să desfăşoare o activitate continuă de educaţie şi cercetare, pentru a-şi asigura o pregătire profesională corespunzătoare statutului de 

doctorand; 
c) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de 

prezentare a rezultatelor cercetării, conform graficului procesului de învăţământ; 
d) să îndeplinească următoarele standarde naţionale minimale în vederea acordării titlului de doctor: 

- publicarea in extenso a minimum trei lucrări, din tematica tezei, în reviste sau volume ale conferinţelor naţionale sau internaţionale, 
indexate (BDI); 

- doctorandul trebuie să fie prim-autor/autor corespondent la cel puţin două dintre lucrările publicate din tematica tezei, iar una dintre cele 
trei lucrări necesare poate fi echivalată cu o cerere de brevet de invenţie naţional, înregistrată la OSIM, din tematica tezei; 

- bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt următoarele: Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, 
Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ şi AGRICOLA". 

e) să efectueze toate orele cuprinse în planul de învăţământ; 
f) să susţină examenele conform graficului pentru a însuma numărul de credite prevăzute în Planul de învăţământ; 
g) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori i se solicită; 
h) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; 
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i) să respecte disciplina instituţională; 
j) să respecte regulile şi să adopte măsurile de securitate şi sănătate în cadrul laboratoarelor; 
k) să achite taxa de studii la termen, în cazul doctoratului cu taxă; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul stabilit atrage după sine 

exmatricularea doctorandului; taxa nu se restituie în cazul retragerii de la studii a doctorandului, exmatriculării sau al transferului la 
alte IOSUD-uri; 

I) să protejeze baza materială aparţinând universităţii, împotriva distrugerii; 
m) să comunice conducerii Şcolii Doctorale revenirea la studii, în cazul în care a beneficiat de întreruperea acestora (cerere). 

8.2 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT 
Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr.1/2011, din Regulamentul USAMVB, din Regulamentul 
şcolilor doctorale, precum şi din contractul său de muncă . 

A. Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi: 
a) de a desfăşura activitatea didactică şi de cercetare numai în cadrul USAMVB, sau în instituţii care formează consorţii cu USAMVB; 
b) de a îndruma simultan studenţi -doctoranzi , aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat numai într-un singur IOSUD, excepţie făcând 

doctoratele conduse în cotutelă ; 

c) de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei 
profesionale şi universitare; 

d) de a propune comisia pentru susţinerea tezei de doctorat; 
e) de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este implicat fără voia sa într-un conflict de interese; 
t) de a solicita Consiliului Şcolii Doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand; 
g) să solicite Şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare pozi ţie de student-doctorand vacantă aflată sub 

îndrumarea sa; 
h) să propună exmatricularea doctorandului în cazul în care nu respectă programul de pregătire stabilit. 

8. Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii : 

a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a studentului-doctorand; 
b) să propună tematica de cercetare şi să se asigure definirea temei ştiinţifice împreună cu doctorandul; 
c) să participe la susţinerea tezei de doctorat de către studentul-doctorand; 
d) să asigure condiţiile de desfăşurare a programului de pregătire şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care 

o realizează ; 

e) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand; 
f) să evite apariţia confl ictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi; 
g) să stabilească componenţa comisiei de îndrumare a studentului-doctorand, în urma consultării acestuia; 
h) să propună spre aprobare conducerii universităţii componenţa comisiei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. 

8.3 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE IOSUD-USAMVB 
USAMVB are obligaţia: 
a) de a lua măsurile adecvate pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat urmărind activitatea conducătorului de doctorat şi a 

doctorandului, în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale Regulamentului Şcolilor doctorale, în scopul realizării în 
totalitate şi la timp a obiectivelor formării prin doctorat în condiţiile asigurării calităţii; 

b) de a asigura baza materială a desfăşurării activităţilor de formare prin doctorat; 
c) de a asigura condiţii adecvate de studiu, prin punerea la dispoziţia doctorandului a serviciilor universităţii - bibliotecă, accesul la 

mijloacele de comunicare (Internet); 
d) de a asigura transmiterea către doctorand a informaţiilor care să facă transparente calificativele obţinute de acesta. 
a) USAMVB, poate facilita efectuarea mobilităţilor studentului - doctorand, prin încheierea unor acorduri sau parteneriate instituţionale, 

cercetări doctorale în cotutelă, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate, participarea la consorţii 

internaţionale, etc., potrivit prevederilor legale. 

Art.9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
9.1. Contractul de studii doctorale încetează : 

- la împlinirea duratei prezentului contract stipulată la art.2; 
- la data rezultată din decalarea programului de studii universitare de doctorat, cu întreruperile aprobate de IOSUD; 
- la data aprobării eventualei cereri de retragere din programul de studii universitare de doctorat, de către conducerea \OSUD sau la data 
aprobării transferului la alt IOSUD; 

- la data exmatriculării doctorandului. 
În situaţia studentului-doctorand exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în programul de studii universitare de 
doctorat sau în cazul nerespectării obligaţiilor şi condiţiilor din prezentul contract, acesta pierde statutul de student-doctorand, iar 
dacă a fost bursier, pierde în mod automat şi drepturile la bursa de studii de la data emiterii dispoziţiei de exmatriculare a 
doctorandului. 
Calitatea de student-doctorand încetează la data acordării titlului de doctor. 
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Art.10. REZILIEREA CONTRACTULUI 
Măsura exmatriculării doctorandului atrage în mod automat rezilierea contractului. 

Art.11. FORŢA MAJORĂ 
11.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada 
în care aceasta acţionează. 
11.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
11.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi imediat şi în mod complet, producerea 
acesteia şi de a lua măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

Art.12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
12.1. Conflictele dintre studentul-doctorand şi Şcoala Doctorală se mediază de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 
(CSUD); 
12.2. Conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat se mediază de către Consiliul Şcolii Doctorale, iar în cazul 
nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta poate fi mediat de către CSUD; 
12.3. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă; 
12.4. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile semnatare se pot adresa instanţelor judecătoreşti 
competente de la sediul USAMVB. 

Art.13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Datele personale sunt prelucrate de USAMVB în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general protecţia datelor). 
13.2. Orice modificare privind clauzele prezentului contract în timpul executării impune încheierea unui act adiţional, conform 
dispoziţiilor legale. 
13.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părţi. 

RECTOR, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, 

Prof.univ.dr. Sorin Mihai CÎMPEANU 
(Titlu, nume, prenume) 

(Semnătura) 

AVIZAT I 

DOCTORAND, 

Serviciu Juridic şi Contencios 
(Nume, prenume) 

(Semnătura) 
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PRORECTORAT 

DIDACTIC 

Avizat C .A. 

Data: 18.05.2020 

ANEXA 7 

Calendarul desfăşurării concursului de admitere la 
studii universitare de doctorat 

pentru anul universitar 2020-2021 

Activitatea 

Studii universitare de doctorat 
Sesiunea septembrie 2020 

)> Înscrierea candidaţilor 

~ Desfăşurarea examenului de competenţă lingvistică 

)> Depunerea, analiza şi soluţionarea contestaţiilor privind 
rezultatele examenului de competenţă lingvistică 

~ Desfăşurarea colocviului de admitere 

~ Afişarea rezultatului la colocviul de admitere 

)> Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă achitarea 
TRANŞEI I din taxa de studii 

Ediţia: 1 Data: 31.01.2014 
Revizia : 10 Data: 18.05.2020 

Aprobat SENAT 

Data: 18.05.2020 

Perioada 
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Admiterea la studii universitare a românilor de pretutindeni 
pentru anul universitar 2020-2021 

Ediţia: 1 Data: 31.01.2014 
Revizia: 10 Data: 18.05.2020 

Aprobat SENAT 
Data: 18.05.2020 

Art. 1. Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile HG nr. 689/1994, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

a) persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română, cele 
aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de 
modul în care aceştia sunt apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, 
fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, 

megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum şi 
toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de 
pretutindeni; 

b) românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora; 
c) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. 

Art.2. (1) Candidaţii care nu cunosc suficient de bine limba română pot urma anul pregătitor de română (anul pregătitor se 
urmează în aceleaşi condiţii financiare ca şi programul de studii pentru care candidaţii au fost acceptaţi) . 

(2) Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limbă română în context nonformale sau informale pot obţine 
certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim Bl), definite conform Cadrului European comun de referinţă 
pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de 
învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în 
străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român. 
(3) USAMVB, acestea se va adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) pentru a solicita repartizarea în an pregătitor a 
candidaţilor admişi la studii dacă este cazul. 
(4) Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba română, la înscrierea la 
programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii româneşti aferente unor programe 
de studii cu predare în limba română (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani 
de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România sau 
străinătate, precum şi certificate sau atestate de competenţă lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii 
Române. 
Art. 3. În baza Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeniîn învăţământul superior de stat din România, la 
programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de 
pretutindeni pot beneficia de: 

a) locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri o universităţilor de stat din România, cu 
respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza 
oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni 
şi conform HG nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României; 

b) locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu 
respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza 
oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni 
şi conform HG nr. 16/12.01 .2017 în domeniul politicii externe a României. 

Art. 4. (1) Românii de pretutindeni înmatriculaţi la studii în România au următoarele obligaţii: 
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român; 
b) să respecte regulamentul intern al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea; 
c) să respecte prevederile prezentei metodologii; 
d) după obţinerea vizei de studii, să se prezinte la instituţia de învăţământ superior la care au fost admişi, în vederea înmatriculării; 
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obţinerii permisului 

de şedere în România pe toată perioada studiilor. 

(2) În cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi la propunerea USAMVB, MEC poate retrage finanţarea 
pentru persoana în cauză. 
Art. 5. Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, respectiv ai locurilor de studii fără plata 
taxelor de şcolarizare, dar fără bursă li se asigură următoarele facilităţi: 

a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română şi bursă lunară, după caz; 
b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis şi bursă lunară, după caz; 
c) finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul MEC, în limita subvenţiei alocate; 
d) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu 

legislaţia internă în vigoare; 
e) transport în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români, potrivit prevederilor legale; 
f) alt tip de burse, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 6. Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu 
pe acelaşi ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă, în cuantumul prevăzut 
pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 7. În cazul în care românii de pretutindeni îşi schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, ace~tia pot 
continua studiile în conformitate cu reglementările USAMVB pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în România, 
începând cu anul universitar următor . 
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Admiterea la studii universitare a românilor de pretutindeni 
pentru anul universitar 2020-2021 

Art. 8. Desfăşurarea concursului de admitere 

Aprobat SENAT 
Data: 18.05.2020 

(1) Perioada de înscriere la studii universitare de licenţă şi master, sesiunea iulie 2020 este conform calendarului 
concursului de admitere pentru studii de licenţă 6-25 iulie şi master 1-18 iulie. 

(2) Oferta de şcolarizare este postată pe site-ul USAMVB şi pe site-urile Facultăţilor. 
(3) Dosarul se depune de către candidat la sediul USAMVB - Serviciul Relaţii Internaţionale, eletronic la adresa de e

mail: cristiana.qrosu@usamv.ro. Candidatul confirmă prin completarea şi semnarea Fişei de înscriere că dosarul 
cuprinde toate documentele specificate din Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni şi se introduce 
în sistemul UMS. ). Încărcarea documentelor de către candidat şi transmiterea Fişei de înscriere este realizată cu 
asumarea responsabilităţii candidatului cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele 
digitale /scanate şi cele originale. 

(4) Fiecare candidat se înscrie cu o singură opţiune pentru un singur program de studii. 
(5) Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, după cum urmează: 

a) studii universitare de licenţă, în funcţie de media de Bacalaureat; 
b) studii universitare de master, în funcţie de media de la Examenul de Licenţă. 

(6) Rezultatul final al concursului de admitere se afişează pe site-ul USAMVB la data de 31.07.2020 şi cuprinde Lista 
candidaţilor în ordinea mediei de concurs, pe categorii de locuri, respectiv cu bursă sau fără bursă. 

(7) Fiecare candidat declarat admis va confirma locul de studiu, transmiţând pe e-mail „Formularul de confirmare a 
locului de studiu" până la data de 03.08.2020. 

(8) Nu se percep taxe pentru înscriere la studii şi prelucrarea dosarului de admitere. 
(9) Componenţa Comisiei tehnice ce are responsabilitatea gestionării dosarelor de candidatură şi realizarea tuturor 

lucrărilor legate de admiterea la studii universitare a românilor de pretutindeni este alcătuită din: Ştefan 
Ecaterina şi Grosu Cristiana. 
Pentru informaţii suplimentare: e-mail: cristiana.grosu@usamv.ro 

(10) Dosarul de candidatură conţine următoarele documente: 
Cerere- Formular de înscriere pentru studii universitare de licenţă/master /doctorat; 
Copia certificatului de naştere tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională; 
Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 tuni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul- copie 
după primele 3 pagini; 
Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională (după caz); 
Declaraţie pe propria răspundere, pe baza voinţei liber exprimate de asumare a identităţii culturale române, potrivit 
legislaţiei în vigoare; 
Copia diplomei de absolvire a nivelului de învăţământ care permite accesul la următorul nivel de studii (tradusă în limba 
română sau într-o limbă de circulaţie internaţională): 

pentru studii de Licenţă: Diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia; 
pentru studii de Masterat: Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia; 
pentru studii de Doctorat: Diploma de master sau echivalentă acesteia; 

Copii ale Foii Matricole/Suplimentul la Diplomă pentru nivelul de învăţământ absolvit, tradus în limba română sau într-o 
limbă de circulaţie internaţională; 
Adeverinţă medicală care trebuie să conţină informaţii din care să reiasă starea actuală de sănătate a candidatului şi 

eventual antecedentele legate de boli cronice şi respectiv de SARS-COV 2; 
Alte documente solicitate de USAMVB, conform propriei metodologii de admitere, după caz. 

Obs. Românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în Bulgaria, Serbia şi Ungaria au datoria să prezinte dovada studierii 
limbii române emisă de către o instituţie acreditată sau de către misiunile diplomatice ale României în aceste ţări, în 
cazul candidaţilor care nu au urmat liceul în România. 

Autorităţile române pot impune cerinţe suplimentare de sănătate publică aplicabile transportului internaţional, procesului 
de înmatriculare şi participare la cursuri în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice de la momentul în care vor avea loc 
aceste acţiuni. 

în acest context, în cazul în care candidatul se prezintă fizic la sediul USAMVB, acesta va trebui să deţină următoarele 
documente: 

Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare/carantină şi nu a avut 
contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile; 
Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deţinătorului şi eventual antecedente 
personale legate de boli cronice şi respectiv SARS-COV 2, în limba română; 
Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID 19 efectuat înainte cu 
3-4 zile. 
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c Admiterea la studii universitare a cetăţenilor statelor 
.:s 

Avizat C .A. 
~~ Data: 18.05 .2020 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre ale 
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene 

pentru anul universitar 2020-2021 

Aprobat SENAT 
Data: 18.05.2020 

Art.1. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European (SEE) şi ai 
Confederaţiei Elveţiene (Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia) pot participa la examenul de admitere, care garantează accesul în învăţământul universitar 
românesc, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. 
Art. 2. Cetăţenii români, precum şi cetăţenii Uniunii Europene, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor SEE, care au o diplomă 
de liceu românesc, vor urma metodologia de admitere proprie USAMVB. 
Art. 3. Cetăţenii români, precum şi cetăţenii Uniunii Europene, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai ţărilor din SEE, care au obţinut 
o diplomă de studii într-o ţară din Uniunea Europeană, alta decât România, trebuie să obţină recunoaşterea şi validarea 
studiilor de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
din România. 
Art. 4. Cetăţenii români, precum şi cetăţenii Uniunii Europene, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai ţărilor din SEE, care au o 
obţinut o diplomă într-o ţară din afara Uniunii Europene, de asemenea trebuie să obţină recunoaşterea şi validarea studiilor 
de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei şi Cercetării din 
România. Pentru detalii şi informaţii suplimentare, puteţi consulta site-ul: www.cnred.edu.ro. 
Art. 5. Pentru recunoaşterea şi validarea studiilor dosarele candidaţilor pot fi transmise fie online - prin punctul de contact 
unic electroni (PCUe) aplicând pentru procedura operaţională Recunoaşterea diplomelor obţinute de către cetăţenii 
români sau europeni în străinătate sau la o Şcoală Internaţională din România în vederea continuării studiilor în 
România, fie prin poştă de către reprezentantul USAMVB. 

Acte necesare/ Verificare acte dosar pentru studii universitare de~ 
i. Cerere: 
ii. Diploma/Certificatul de studii liceale; copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană ; 

copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine 
iii. Foile matricole pentru toţi anii de liceu; copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ 
italiană; copie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine 
iv. Alte documente, dacă este cazul; 
Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificacion Apto din Spania; Panellinies Exetaseis - adeverinţa 

pentru examenele naţionale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc. - copie şi 

traducere legalizată, cu excepţia actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană 
v. Documente personale de identificare, în copie: paşaport; actul de identitate; dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în 
copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) şi traducere autorizată (pentru celelalte limbi). 

Obs. Niciun dosar nu va fi examinat dacă lipsesc documente sau spaţiile din cereri au fost lăsate necompletate. Toate documentele 
(atât copiile autentificate, cât şi cele simple) depuse pentru recunoaştere vor fi păstrate în arhiva CNRED. 
Pentru admiterea la universitate, candidaţii vor pregăti un alt set de documente, în conformitate cu procedura de admitere. 

Art. 6. Documentele emise exclusiv în limbile engleză, franceză, spaniolă şi italiană nu trebuie traduse. În cazul celorlalte 
limbi străine este obligatorie prezentarea unor copii traduse în limba română şi legalizate la un notariat public. 
Art.7. Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru trebuie să poarte Apostila Convenţiei de la Haga, iar diplomele 
eliberate în ţări care nu sunt părţi ale Convenţiei de la Haga trebuie autentificate atât de către Ministerul Educaţiei şi 
Ministerul Afacerilor Externe al ţării emitente, cât şi de Ambasada Românei în acea ţară . 

Art. 8. Toate documentele trebuie recunoscute de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. 
Pentru informaţii suplimentare privind procedura de recunoaştere şi documentele necesare, vă rugăm să consultaţi 
pagina web a CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in
Romania. 
Art.9. Dosarele de admitere se trimit la Serviciul Relaţii Internaţionale (USAMVB, Bd . Mărăşti nr 59, sector 1, 011464, 
Bucureşti), conform calendarului concursului de admitere. 
Art. 10. După recunoaşterea diplomelor străine de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România, candidatul respectă 
acelaşi calendar al concursului de admitere şi aceleaşi condiţii de candidatură precum cetăţenii români (inclusiv înscrierea 
la facultate, documentele, posibile examene sau concurs de dosare). 
Art. 11. Certificatul de recunoaştere va fi trimis universităţii şi redirecţionat titularului documentelor de studiu sau, după 
caz, oricărei persoane împuternicite de către titularul documentelor. 
Autorităţile române pot impune cerinţe suplimentare de sănătate publică aplicabile transportului internaţional, procesului 
de înmatriculare şi participare la cursuri în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice de la momentul în care vor avea loc 
aceste acţiuni. 
În acest context, în cazul în care candidatul se prezintă fizic la sediul USAMVB, acesta va trebui să deţină următoarele 
documente: 

Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare/carantină şi nu a avut 
contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile; 
Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deţinătorului şi eventual antecedente 
personale legate de boli cronice şi respectiv SARS-COV 2, în limba română; 
Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID 19 efectuat înainte cu 
3-4 zile. 
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Admiterea la studii universitare a 
cetăţenilor din state din afara Uniunii Europene (NON-UE) 

pentru anul universitar 2020-2021 

Art. 1. Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează astfel: 

Ediţia: 1 Data: 31.01.2014 
Revizia: 10 Data: 18.05.2020 

Aprobat SENAT 

Data: 18.05.2020 

a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă în învăţământul obligatoriu în România; 
b) pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută în învăţământul superior de stat acreditat 

din România . 

Art.2. Cetăţenii străini din state terţe pot accede la studii universitare în învăţământul superior acreditat din 
România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 
b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia.: 

Art. 3. Dosarul de candidatură conţine următoarele documente: 
i. certificat de naştere - copie şi traducere legalizată; 

ii. copia actului care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
iii. copia simplă a paşaportului; 
iv. cererea pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii, completată la toate rubricile; 
v. copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de 

către autorităţile din ţara emitentă (conform nivelului de studii pentru care optează candidatul); 
vi. copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentul acesteia, autentificată de către 

autorităţile din ţara emitentă (conform nivelului de studii pentru care optează candidatul); 
vii. copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de către 

autorităţile din ţara emitentă (conform nivelului de studii pentru care optează candidatul); 
viii. foile matricole- copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; 

ix. atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, 
după caz; 

x. adeverinţă medicală (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care 
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea 
profesie, starea actuală de sănătate a candidatului şi eventual antecedentele legate de de SARS-COV2. 

Originalele acestor documente trebuie să fie autentificate (ştampilate) de către Ambasada României din ţara 
emitentă sau să aibă Apostila de la Haga (dacă ţara respectivă este semnatară a Convenţiei de la Haga). 

Art. 4. (1) La programele de studii în care procesul se desfăşoară în limba română, admiterea este condiţionată 
de dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română. Cetăţenii străini pot fi înscrişi la anul pregătitor de limba 
română în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea şi 

desfăşurarea anului pregătitor de limba română. 
(2) La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane sunt 
exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, respectiv a anului pregătitor: 

a) cele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare 
atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din sistemul 
naţional din România; 

b) cele care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de 
competenţă lingvistică de nivel minim Bl, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi 
Străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul 
pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini. 

(3) La programele de studii în care cursurile se desfăşoară în limbi străine, admiterea este condiţionată de 
promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice organizat de către USAMVB, dacă este cazul. Sunt exceptate de 
la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează 
cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea limbă . 
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Art. S. Procedura de admitere a candidaţilor din afara spaţiului european presupune următorii paşi: 

(1) Dosarul de candidatură se transmite on-line la adresa de e-mail: cristiano.qrosu@usamv.ro sau prin 
poştă la USAMVB - Serviciul Relaţii Internaţionale, Bd. Mărăşti nr 59, Sector 1, 011464, Bucureşti, 
urmând a fi înregistrat la USAMVB. Încărcarea documentelor de către candidat este realizată cu 
asumarea responsabilităţii candidatului cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre 
documentele digitale /scanate şi cele originale. 

(2) În urma evaluării documentelor de candidatură, dosarele vor fi transmise în copie electronică la 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea emiterii Scrisorii de Acceptare la Studii. Copiile în format 
electronic vor fi puse la dispoziţia MEC prin intermediul unor platforme sau mijloace de stocare 
online/portabile. 

(3) MEC va transmite Scrisorile de acceptare la studii direct USAMVB şi după caz, misiunilor diplomatice, 
atât în format fizic cât şi electronic. 

(4) După primirea Scrisorii de acceptare la studii, candidatul trebuie să contacteze cea mai apropiată 
Ambasadă a României şi să se informeze cu privire la obţinerea vizei de studii. Cererea de obţinere a 
vizei este un demers strict personal, iar universitatea nu este În măsură să intervină În acest proces. În 
cazul în care solicitarea de viză include unele documente emise de către universitate, candidatul 
trebuie să solicite în mod specific acele documente. 

(5) Înmatricularea se realizează la secretariatul facultăţii care coordonează programul de studii ales de 
candidat şi pentru care acesta a obţinut Scrisoarea de acceptare la studii. Pentru înmatriculare, 
candidatul trebuie să depună documentele de studii în original, împreună cu dovada plăţii taxei de 
şcolarizare pentru primul an universitar. Taxa de şcolarizare pentru primul an universitar trebuie 
plătită Înaintea depunerii cererii de viză! 

(6) Pentru obţinerea vizei de studii multianuală, studenţii Non-UE au obligaţia de a achita taxa de 
şcolaritate integral la începutul anului universitar. 

Autorităţile române pot impune cerinţe suplimentare de sănătate publică aplicabile transportului internaţional, 

procesului de înmatriculare şi participare la cursuri în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice de la 
momentul în care vor avea loc aceste acţiuni. 

În acest context, în cazul în care candidatul se prezintă fizic la sediul USAMVB, acesta va trebui să deţină 
următoarele documente: 

Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare/carantină şi 
nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile; 
Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deţinătorului şi eventual 
antecedente personale legate de boli cronice şi respectiv SARS-COV 2, în limba română; 
Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID 19 efectuat înainte 
cu 3-4 zile. 
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Art. 1. Prezenta anexă respectă, extinde şi se subordonează Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
admitere pentru anul universitar 2020-2021. 

Art.2. (1) Admiterea on-line se realizează pe site-ul USAMV din Bucureşti https://www.usamv.ro/index.php/ro/admitere. 

(2) Etapele desfăşurării concursului de admitere on-line sunt: înscrierea, confirmarea înscrierii, completarea dosarului 
candidatului şi transmiterea documentelor, selecţia candidaţilor, transmiterea contractului de studii semnat de către 
candidaţii declaraţi admişi. 

(3) După înscrierea şi transmiterea documentelor care constituie dosarul de înscriere datele personale şi opţiunile de 
admitere ale candidaţilor sunt exportate în aplicaţiile software ale USAMV din Bucureşti în vederea parcugerii etapelor 
concursului de admitere prevăzute în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul 
universitar 2020-2021. 

Art.3. (1) Sistemul de înscriere on-line al USAMV din Bucureşti permite candidaţilor să depună on-line documentele care 
constituie dosarul de înscriere şi completarea fişei de înscriere. 

(2) Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de înscriere online este realizată cu asumarea responsabilităţii 
acestora cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale /scanate şi cele originale 

(3) Pentru crearea şi funcţionarea sistemului de asistenţă a candidaţilor şi exportul datelor din formularul de înscriere online 
este răspunzător responsabilul cu sistemul de înscriere on-line. 
(4) La nivelul fiecărei facultăţi este desemnat un responsabil cu admiterea on-line, care crează şi administrează acest sistem 
şi asigură sistemul de asistenţă a candidaţilor în acest proces la nivelul facultăţii respective . 

Art. 4 (1) Concursul de admitere, la toate ciclurile de studii universitare şi pentru toate formele de învăţământ [învăţământ 
cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi învăţământ la distanţă (ID)], se organizează în sesiuni anunţate public 
înaintea începerii anului universitar. Calendarul desfăşurării concursului de admitere este precizat în Anexa 1 la 
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021. 
(2) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă la specializările/programele 
de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(3) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se organizează la programele de studii acreditate, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 

(4) Admiterea la studiile universitare se susţine în limba română. 

Art.5. Candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019-2020, trebuie 
să precizeze în formularul de înscriere on-line acordul ca USAMV din Bucureşti prin accesarea Sistemului informatic integrat 
al învăţământului din România (SllR), să poată prelua datele personale şi rezultatele obţinute la bacalaureat ale candidaţilor . 

Art.6. (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent 
de ciclu de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă . 

(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, 
pentru un singur program de master şi respectiv pentru un singur program de doctorat. 
(3) Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi va putea fi înmatriculat la facultatea, respectiv la programul de studii 
finanţat de la bugetul de stat, pe care doreşte să-l urmeze, dacă transmite contractul de studii semnat (în format digital -
documentul semnat se scanează) în termenul stabilit conform Calendarului desfăşurării concursului de admitere (Anexa_l ) 
(4) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca până la data de 9 octombrie 2020 să depună contractul de studii completat 
şi semnat şi diploma I diplomele, pe baza cărora s-a făcut înscrierea, în original la secretariatul facultăţii care organizează 
programul de studii la care au fost admişi. 

(5) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă pot depune până la data de 9 octombrie 2020 copii certificate cu originalul 
ale diplomelor dacă prezintă adeverinţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior la care este înmatriculat pe locuri cu 
finanţare de la buget. 

(6) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei şi a contractului de studii semnat, în original, 
din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit duce la pierderea locului finantat de la bugetul de stat. 

(7) Admiterea se face pe facultăţi, iar în cadrul acestora, după caz, pe opţiuni, în ordinea descrescătoare a mediilor generale 
obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate pentru anul universitar 2020-2021 şi repartizate pe fiecare 
domeniu/program de studii, corelat cu capacitatea de şcolarizare . 

(8) În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a candidatului repartizat pe ultimul loc, se va apela la criterii 
de departajare stabilite pentru fiecare ciclu de studii universitare. 

(9) După stabilirea rezultatului final al concursului de admitere nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea 
metodologiei de admitere. 
(10} Candidaţilor declaraţi admiş i li se va elibera adeverinţa care să certifice calitatea de student doar după deschiderea anului 
universitar. 

(11) Actele de studii ale cand i daţilor declaraţi admişi rămân la dosarul studentului pe întreaga perioadă de şcolarizare şi se 
eliberează odată cu adeverinţa de absolvire. 
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A. Admiterea la studii universitare de licenţă 

Art. 7. Înscrierea la concursul de admitere se face on-line de către candidat, parcurgându-se următoarele etape: 

(1) Pentru înscriere pe site-ul www.usamv.ro candidaţii trebuie să parcurgă etapele descrise în ghidul de admitere 

on-line, aflat în cadrul secţiunii de admitere on-line. Candidatul completează câmpurile din aplicaţie şi trimite 

cererea de înscriere 

(2) Completarea şi depunerea documentelor dosarului de Înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere 

pentru toate opţiunile selectate) de către candidat presupune ataşarea următoarelor documente în secţiunea 

dedicată încrierii on-line: 

a. Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din 

formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii); 
b. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă; 
c. adeverinţă eliberată de liceu, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2020; 
d. certificatul de naştere; 
e. certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
f. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care 

să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează; 
g. fotografie tip carte de identitate(' vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-2021;; 

h. buletinul sau cartea de identitate; 
i. documente care justifică provenienţa din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, 

orfani, rromi şi persoane cu dizabilităţi). 
Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile. Încărcarea documentelor de către 
candidat în formularul de înscriere online este realizată cu asumarea responsabilităţii acestora cu privire la 
autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale /scanate şi cele originale. 

Dosarele incomplete/ formulare de Înscriere - online incomplete nu sunt acceptate pentru Înscriere. 

(3) După trimiterea documentelor necesare dosarului de înscriere candidatul are obligaţia să completeze 

dosarul de înscriere on-line în cazul solicitării de către secretariatul facultăţii a altor documente justificative 

(4) Înscrierea se face o singură dată la facultatea pentru care candidatul îşi manifestă prima opţiune, iar depunerea 

mai multor formulare de înscriere on-line de un candidat atrage după sine eliminarea din concurs. 

(5) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din formularul 

de înscriere on-line nu pot fi modificate. 

(6) Candidaţii înscrişi vor primi un mesaj din care va reieşi că dosarul depus este complet. 

Art.8. La finalizarea perioadei de Înscriere, în funcţie de modalitatea de susţinere a concursului de admitere, se 

alcătuiesc liste iniţiale pentru fiecare domeniu/program de studii după cum urmează : 

a. Lista se generează în ordinea opţiunilor şi a mediilor generale obţinute de către candidaţi; 
b. pentru proba scrisă/online, Lista se generează în ordine alfabetică (*Medicină veterinară). După susţinerea probei 

scrise on-line la programul de studii Medicină Veterinară va fi afişată lista ce conţine rezultatul probei scrise. 

Art.9. Candidaţilor aflaţi pe: 

a. Lista candidaţi/or pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate; 
b. Lista candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate; 
c. Lista candidaţilor având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna din primele două liste) 

li se va transmite contractul de studii. 

Art.10. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe listele precizate la art.9 vor transmite în format electronic, pe email, 

contractul de studii completat şi semnat. Candidaţii declaraţi admişi pe listele pentru locurile cu taxă trebuie să 

transmită şi dovada achitării primei tranşe a taxei de studii. 

(2) Nesemnarea contractului de studii în termenul stabilit determină pierderea dreptului câştigat prin concurs. 
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B. Admiterea la studii universitare de master 
Art. 11. Înscrierea la concursul de admitere se face on-line de către candidat, parcurgându-se următoarele etape: 
(1) Pentru înscriere pe site-ul www.usamv.ro candidaţii trebuie să parcurgă etapele descrise în ghidul de admitere on-line, 
aflat în cadrul secţiunii de admitere on-line. Candidatul completează câmpurile din aplicaţie şi trimite cererea de înscriere 
(2) Completarea şi depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere pentru 
toate opţiunile selectate) de către candidat presupune ataşarea următoarelor documente în secţiunea dedicată încrierii on
line: 

a. Farmularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din formularul de 
înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe domenii); 

b. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile 
corespunzătoare anului universitar 2019-2020, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de 
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma); 

c. suplimentul la diplomă/foaia matricolă; 
d. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaio matricolă; 
e. certificatul de naştere; 
f. certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 
g. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii 

sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează; 
h. fotografie tip Carte de identitate ('vor fi depuse 4 fotografii fn 10 zile de la începerea anului univmitor ZOZ0-2021); 

i. buletinul sau cartea de identitate; 
j . documente care justifică provenienţa din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi 

şi persoane cu dizabilităţi). 
Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fle lizibile. Încărcarea documentelor de către candidat în 
formularul de înscriere online este realizată cu asumarea responsabilităţii acestora cu privire la autenticitatea şi 

corespondenţa dintre documentele digitale /scanate şi cele originale. 

Dosarele incomplete/ formulare de înscriere - online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 
(3) După trimiterea documentelor necesare dosarului de înscriere candidatul are obligaţia să completeze dosarul de 
înscriere on-line în cazul solicitării de către secretariatul facultăţii a altor documente justificative 
(4) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din formularul de înscriere 
on-line nu pot fi modificate. 
(5) Candidaţii înscrişi vor primi un mesaj din care va reieşi că dosarul depus este complet. 
Art.12. (1) Pentru proba orală, tematica eseului este selectată din tematica publicată de fiecare facultate pe pagina web. 
Eseul reprezintă 10% din media finală (generală) a concursului de admitere (media de admitere). Candidaţii care nu prezintă 
la înscriere eseul vor pierde cele 10% din media finală, fără a fi descalificaţi. 
(2) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri acordate 
pentru fiecare domeniu. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă este 6,00. 
(3) În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc finanţat de la buget, se 
apelează la următoarele criterii de departajare se declară admis candidatul care a obţinut, la proba orală/eseu, media cea 
mai mare. 
(4) Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile numai pentru domeniile din cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. 
(5) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere a facultăţii, se aduc la cunoştinţa 
candidaţilor prin afişare pe pagina web a facultăţii. 
Art.13. La finalizarea perioadei de înscriere se alcătuiesc liste cu rezultatul admiterii pentru fiecare domeniu/program de 
studii generate în ordinea opţiunilor şi a mediilor generale obţinute de către candidaţii. 
Art.14. Candidaţilor aflaţi pe: 

a. Lista candidaţi/ar pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate; 
b. Lista candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate; 
c. Lista candidaţilor având medie peste 6,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna din primele două liste) 

li se va transmite contractul de studii. 
Art.15. (1) Candidaţii declaraţi admişi pe listele precizate la art.14 vor transmite în format electronic, pe email, contractul 
de studii completat şi semnat. Candidaţii declaraţi admişi pe listele pentru locurile cu taxă trebuie să transmită şi dovada 
achitării primei tranşe a taxei de studii. 
(2) Nesemnarea contractului de studii în termenul stabilit determină pierderea dreptului câştigat prin concurs. 

Autorităţile române pot impune cerinţe suplimentare de sănătate publică aplicabile procesului de admitere, procesului de înmatriculare şi participare la 
cursuri în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice de la momentul în care vor avea loc aceste acţiuni. 
În acest context, în cazul în care candidatul se prezintă fizic la sediul USAMVB, acesta va trebui să deţină următoarele documente: 

Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare/carantină şi nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată 
cu COVID-19 în ultimele 14 zile; 
Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deţinătorului şi eventual antecedente personale legate de boli cronice şi respectiv 
SARS-COV 2, în limba română; 
Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii CDVID 19 efectuat înainte cu 3-4 zile. 
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