Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către
candidat, pe baza cărții de identitate
Candidatul primește de la comisia de admitere:
a. Dosar tip de înscriere – se completează de către candidat, inclusiv adresa
de e‐mail şi numărul de telefon;
b. Cerere tip de înscriere – se completează şi se semnează de către candidat;
c. Ghidul candidatului 2018
La dosarul tip se anexează următoarele acte:
a. Document de atestare a promovării examenului de bacalaureat:
o Diplomă de bacalaureat (în original pentru înscriere pe locurile cu
finanţare de la buget și în copie legalizată/certificată 1 pentru înscriere
pe locurile cu taxă);
sau
o Adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul 2018, în original pentru înscriere
pe locurile cu finanţare de la buget și în copie legalizată/certificată*
pentru înscriere pe locurile cu taxă, adeverință vizată de Inspectoratul
școlar, în care să fie menţionate obligatoriu:
 media generală de promovare a bacalaureatului;
 termenul de valabilitate al adeverinţei;
 faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original după expirarea
perioadei de valabilitate a Adeverinţei originale de promovare a
bacalaureatului, din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri
finanţate de la buget, până la data de 01 octombrie 2018, duce la
pierderea locului finanţat de la buget.
sau
o Diplomă echivalentă cu cea de bacalaureat recunoscută de
Ministerul Educaţiei Naționale (în original pentru înscriere pe
locurile cu finanţare de la buget sau în copie legalizată/certificată*
pentru înscriere pe locurile cu taxă) în cazul absolvenţilor de liceu
care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României, alții decât
cei din categoria tinerilor de origine română din Republica Moldova,
țări învecinate și diaspora (români de pretutindeni) **;
b. Foaia matricolă de la liceu (în original și copie legalizată/certificată*);
c. Pentru candidaţii care sunt studenţi şi doresc să urmeze o a doua specializare
– Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, în care să se
specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studiu;
Copie legalizată/certificată = copie legalizată (birou notarial) sau copie certificată ca fiind conform cu originalul, de către
persoana desemnată în cadrul FMVB (candidatul va prezenta documentul în original comisiei de admitere pentru certificare
și va completa Declarația pe proprie răspundere).
**
Candidații din categoriile români de pretutindeni și cei din Republica Moldova se vor adresa Serviciului Relații
Internaționale al U.S.A.M.V. din București (Bd. Mărăști nr. 59, contact: Cristiana Grosu, e-mail: cristiana.grosu@usamv.ro)
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d. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze
o a doua specializare - Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu
aceasta, însoţită de o Adeverinţă de la instituţia de învăţământ superior
absolvită, în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de
studiu;
e. Copie a cărţii de identitate sau a paşaportului valabil;
f. Pentru persoanele care şi-au schimbat numele (dacă este cazul) Certificatul de căsătorie, original şi copie legalizată/certificată* a
documentului în baza căruia s-a schimbat numele;
g. Certificatul de naştere, original şi copie legalizată/certificată*;
h. Adeverinţă medicală (original) eliberată, după caz, de medicul școlar,
medicul teritorial sau medicul de familie care atestă că persoana respectivă
este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul Medicină Veterinară
şi/sau Ingineria produselor alimentare;
i. Patru fotografii color tip buletin;
j. Dovada achitării taxei de înscriere - chitanţă de achitare prin mandat
poştal (precizări suplimentare – punctul V: TAXE ŞI CUANTUMUL
ACESTORA);
k. documente care justifică provenienţa din medii dezavantajate
socio‐economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi şi
persoane cu dizabilităţi).
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Figura nr. 2. Model adeverinţă promovare a examenului de bacalaureat
conform Ord. M.E.N.C.S. 3844/2016
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