
 

COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR - USAMVB 

 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 
Calendarul de admitere aferent sesiunilor iulie – septembrie 2021, pentru domeniul Industrie alimentară, calificările 
Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, Tehnician pentru panificație și produse făinoase, Tehnician în 
prelucrarea cărnii și laptelui, pentru domeniul Protecția mediului, calificarea Tehnician laborant pentru protecția calității 
mediului şi pentru domeniul Construcții, Instalații și Lucrări publice, calificarea Topograf în construcții 

 
Sesiunea de vară: 

09.07 – 24.07.2021 
 
 
 

27.07.2021 
28-29.07.2021 

 
30.07.2021 

 
 
 

Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei 
declarații pe proprie răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de 
prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 
8:00 – 16:00 
Afișarea rezultatelor  
Transmiterea contractului de studii semnat de către candidat în vederea confirmării efectuării 
locului ocupat 
Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați în limita numărului de locuri repartizat 

 

 

În perioada 02.08 - 02.09.2021 se pot face preînscrieri la adresele de email: colegiutertiarusamvb@gmail.com și 
colegiul@fifim.ro  
 

Sesiunea de toamnă: 
01.09.2021- 08.09.2021 

 
 
 

08.09.2021 
09.09.2021 

 
10.09.2021 

 

Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale - cu depunerea unei 
declarații pe proprie răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de 
prevenire a răspândirii COVID - la secretariatele facultăților, de luni până vineri între orele 
8:00 – 16:00 
Afișarea rezultatelor după ora 1600 
Transmiterea contractului de studii semnat de către candidat în vederea confirmării efectuării 
locului ocupat 
Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați în limita numărului de locuri repartizat  
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