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GHIDUL CANDIDATULUI
Medicină Veterinară
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

PRIVIND CONCURSUL DE ADMITERE LA
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
BUCUREŞTI
SESIUNEA IULIE-AUGUST 2018
I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Înscrierea candidaților se realizează la sediul Facultății de Medicină
Veterinară Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5 (hartă acces,
mijloace de transport – figura nr. 1)

Figura nr. 1. Locul de desfăşurare a înscrierilor - Facultatea de Medicină
Veterinară Bucureşti (Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5, Bucureşti)
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II. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
(ACTE NECESARE)
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* pentru înscriere
pe locurile cu taxă);
sau
o Adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul 2018 (figura nr. 2), 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*);
*

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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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;
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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III. CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE
ADMITERE

A. Program studii Medicină veterinară
PERIOADA
09 – 18 iulie
de luni până
vineri între
orele 8:00 –
16:00,
sâmbătă și
duminică
între orele
8:30 – 13:30

18 iulie

19 iulie
(ora 1200)

20 iulie

ACTIVITATEA
ETAPA I

LOCAŢIA

Facultatea de Medicină
Veterinară Bucureşti
Splaiul Independenţei nr. 105,
sector 5, Bucureşti

Înscrierea candidaţilor
(doar personal)

Afişarea listelor nominale ale
candidaţilor înscrişi, în ordine
alfabetică, a sălilor în care se
desfăşoară proba scrisă, a
repartizării candidaţilor pe săli,
precum şi a datei şi orei
prezentării la proba scrisă
Semnalarea de către candidaţi
a eventualelor neconcordanţe
existente faţă de datele din
cererea de înscriere tip sau faţă
de actele depuse la dosar
DESFĂŞURAREA PROBEI
SCRISE
ora 8.00 > accesul candidaților
în sălile de concurs se face pe
baza cărții de identitate /
pașaportului și a legitimației de
concurs;
ora 8.30 > distribuirea
formularelor de completare a
răspunsurilor;
Depunerea contestațiilor
asupra conținutului întrebărilor
(la registratura USAMV B) în
termen de 2 ore de la
finalizarea probei, (inclusiv
evaluarea primară a lucrării
prin citire computerizată –
scanare sau prin corectură
manuală).
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 Avizierul Facultăţii de
Medicină Veterinară
Bucureşti (Splaiul
Independenţei nr. 105, sector
5, Bucureşti)
 www.fmvb.ro
Secretariatul Comisiei de
admitere, Facultatea de
Medicină Veterinară Bucureşti
(Splaiul Independenţei nr. 105,
sector 5, Bucureşti)

Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti,
Bulevardul Mărăşti nr. 59,
sector 1, Bucureşti, Clădire
Corp P – Facultatea de
Management
(hartă acces, mijloace de
transport – figura nr. 3)

23 iulie

24 iulie

Termen limită pentru
depunerea diplomei /
adeverinţei de bacalaureat în
original (pentru candidaţii
înscrişi cu copii
legalizate/certificate*),
necesară pentru ocuparea
unui loc cu finanţare de la
buget

Afişarea rezultatului probei
scrise şi a clasamentului
provizoriu

Facultatea de Medicină
Veterinară Bucureşti (Splaiul
Independenţei nr. 105, sector
5, Bucureşti)

 Avizierul Facultăţii de
Medicină Veterinară
Bucureşti (Splaiul
Independenţei nr. 105, sector
5, Bucureşti)
 Avizierul Universităţii de
Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară din
Bucureşti, Bulevardul
Mărăşti nr. 59, sector 1,
Bucureşti
 www.fmvb.ro
 www.usamv.ro

24 iulie

25 iulie

Depunerea, analiza şi
Universitatea de Ştiinţe
soluţionarea eventualelor
Agronomice şi Medicină
contestaţii privind rezultatul
Veterinară din Bucureşti,
probei scrise şi/sau rezultatul
Bulevardul Mărăşti nr. 59,
concursului şi comunicarea
sector 1, Bucureşti
deciziei.
Facultatea de Medicină
Depunerea contestaţiilor la
registratura USAMV B se face Veterinară Bucureşti (Splaiul
Independenţei nr. 105, sector
în termen de 24 ore de la
5, Bucureşti)
afişarea rezultatelor.
ETAPA A II-A
Afişarea rezultatului după
 Avizierul Facultăţii de
contestaţii:
Medicină Veterinară Bucureşti
Afişarea listei provizorii a
(Splaiul Independenţei nr. 105,
candidaţilor pentru locurile
sector 5, Bucureşti)
finanţate de la buget
 Avizierul Universităţii de
Afişarea listei provizorii a
Ştiinţe Agronomice şi
candidaţilor pentru locurile cu
Medicină Veterinară din
taxă
Bucureşti, Bulevardul Mărăşti
Afişarea listei candidaţilor
nr. 59, sector 1, Bucureşti
având medie peste 5,00 (care
 www.fmvb.ro
nu au fost cuprinşi în niciuna
 www.usamv.ro
din primele două liste)
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25 iulie – 30
iulie, între
orele 8:00 –
16:00;
Sâmbătă și
duminică
între orele
8:30 – 13:30

ETAPA A III-A
Depunerea documentelor
doveditoare privind achitarea
taxei de înmatriculare şi
semnarea Contractului de
studii pentru candidaţii de pe
lista locurilor cu finanţare de
la buget
Facultatea de Medicină
Depunerea documentelor
doveditoare privind achitarea Veterinară Bucureşti (Splaiul
Independenţei nr. 105, sector 5,
taxei de înmatriculare şi a
Bucureşti
tranşei I din taxa de studii,
precum şi semnarea
Contractului de studii pentru
candidaţii de pe lista locurilor
cu taxă
* Pentru modalitatea de achitare
vezi punctul V – TAXE ŞI
CUANTUMUL ACESTORA

30 iulie

Afişarea listei candidaţilor
neînmatriculați, care pot glisa
pe eventualele locuri vacante,
în limita numărului de locuri
disponibile

31 iulie – 01
august

Depunerea documentelor
doveditoare privind achitarea
taxei de înmatriculare şi a tranşei
I din taxa de studii, precum şi
semnarea Contractului de studii
pentru candidaţii de pe lista
candidaţilor neînmatriculați, care
pot glisa pe eventualele locuri cu
taxă rămase vacante.
Afişarea listei finale a
candidaţilor înmatriculaţi pe
locurile cu finanţare de la
buget, în limita numărului de
locuri repartizate
Afişarea listei finale a
candidaţilor înmatriculaţi pe
locurile cu taxă, în limita
numărului de locuri repartizate
Afişarealistei candidaţilor
„RESPINŞI”(include şi
candidaţii care nu au achitat taxa
de înmatriculare şi tranşa I din
taxa de studii)
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 Avizierul Facultăţii de
Medicină Veterinară
Bucureşti (Splaiul
Independenţei nr. 105, sector
5, Bucureşti)
 www.fmvb.ro

 Avizierul Facultăţii de
Medicină Veterinară
Bucureşti (Splaiul
Independenţei nr. 105, sector
5, Bucureşti)
 www.fmvb.ro

B. Program studii Controlul şi expertiza
produselor alimentare
PERIOADA

ACTIVITATEA

LOCAŢIA

ETAPA I
09 – 21 iulie
luni – vineri:
800-1600
sâmbăta: 8001200

Înscrierea candidaţilor (doar
personal)

Facultatea de Medicină Veterinară
Bucureşti
Splaiul Independenţei nr. 105,
sector 5, Bucureşti

21 iulie

Termen limită pentru
depunerea diplomei /
adeverinţei de bacalaureat în
original cu viza inspectoratului
şcolar (pentru candidaţii
înscrişi cu copii
legalizate/certificate*, necesară
pentru ocuparea unui loc cu
finanţare de la buget

Facultatea de Medicină
Veterinară Bucureşti (Splaiul
Independenţei nr. 105, sector 5,
Bucureşti

25 iulie

Afişarea listei provizorii a
candidaţilor pentru locurile
finanţate de la buget în limita
numărului de locuri repartizate
Afişarea listei provizorii a
candidaţilor pentru locurile cu
taxă în limita numărului de
locuri repartizate
Afişarea listei candidaţilor
având medie peste 5,00 (care nu
au fost cuprinşi în niciuna dintre
cele două liste)

Duminica nu
se fac înscrieri.

ETAPA A II-A
 Avizierul Facultăţii de
Medicină Veterinară Bucureşti
(Splaiul Independenţei nr. 105,
sector 5, Bucureşti)
 Avizierul Universităţii de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti,
Bulevardul Mărăşti nr. 59,
sector 1, Bucureşti
 www.fmvb.ro
 www.usamv.ro

ETAPA A III-A
25 – 30 iulie
Luni – vineri:
800-1600
Sâmbăta: 8001200
Duminica nu
se fac
înmatriculări

Depunerea documentelor
doveditoare privind achitarea
taxei de înmatriculare şi
semnarea Contractului de studii
pentru candidaţii de pe lista
locurilor cu finanţare de la
buget
* Pentru modalitatea de achitare
vezi punctul V – TAXE ŞI
CUANTUMUL ACESTORA
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Facultatea de Medicină Veterinară
Bucureşti (Splaiul Independenţei
nr. 105, sector 5, Bucureşti)

25 – 30 iulie
Luni – vineri:
800-1600
Sâmbăta: 8001200
Duminica nu
se fac
înmatriculări

01 august

01 – 03
august

Depunerea documentelor
doveditoare privind achitarea
taxei de înmatriculare, a tranşei
I din taxa de studii şi semnarea
Facultatea de Medicină Veterinară
Contractului de studii pentru
Bucureşti (Splaiul Independenţei
candidaţii de pe lista locurilor
nr. 105, sector 5, Bucureşti)
cu taxă
* Pentru modalitatea de achitare
vezi punctul V – TAXE ŞI
CUANTUMUL ACESTORA

Afişarea listei candidaţilor pentru
 Avizierul Facultăţii de
eventualele locuri cu taxă
Medicină Veterinară Bucureşti
rămase vacante ca urmare a
(Splaiul Independenţei nr. 105,
neîncasării taxelor de
sector 5, Bucureşti)
înmatriculare de la candidaţii
 www.fmvb.ro
aflaţi pe listele provizorii
Depunerea documentelor
doveditoare privind achitarea
taxei de înmatriculare, a tranşei
I din taxa de studii şi semnarea
Contractului de studii pentru
Facultatea de Medicină Veterinară
candidaţii de pe lista locurilor
Bucureşti (Splaiul Independenţei
cu taxă rămase vacante
nr. 105, sector 5, Bucureşti)
* Pentru modalitatea de
achitare vezi punctul V –
TAXE ŞI CUANTUMUL
ACESTORA
Afişarea listei finale a
candidaţilor înmatriculaţi pe
locurile cu finanţare de la
buget, în limita numărului de
locuri repartizate

04 august

Afişarea listei finale a
candidaţilor înmatriculaţi pe
locurile cu taxă, în limita
numărului de locuri repartizate
Afişarea listei candidaţilor
„RESPINŞI” (include şi
candidaţii care nu au achitat taxa
de înmatriculare şi taxa de studii)
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 Avizierul Facultăţii de
Medicină Veterinară Bucureşti
(Splaiul Independenţei nr. 105,
sector 5, Bucureşti)
 Avizierul Universităţii de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti,
Bulevardul Mărăşti nr. 59,
sector 1, Bucureşti
 www.fmvb.ro
 www.usamv.ro

!!!AICI!!!

Teren de sport

Corp P, Facultatea
de Management

9

Livadă

Figura nr. 3. Locul de desfăşurare a probei scrise - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară din Bucureşti, Bulevardul Mărăşti
nr. 59, sector 1, Bucureşti – Clădire Corp P – Facultatea de Management
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IV. DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE
(Numai pentru programul de studii Medicină veterinară)
1. Proba scrisă se va desfăşura în incinta Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Bulevardul
Mărăşti nr. 59, sector 1, Bucureşti, în data de 20 iulie 2018.
2. 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 800.
3. 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.
4. 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 desfășurării probei de concurs nu vor avea acces la aceste
obiecte.
5. 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 lucrărilor şi eliminării din concurs, să
semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat.
Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate
mai sus. Fiecare candidat se aşează pe locul corespunzător listelor afişate,
marcat şi prin legitimaţia de concurs tip. 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.
Candidații sunt așezați în sală în așa fel încât să rămână cel puțin un loc
liber între 2 candidați.
6. În prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul
de desfăşurare a probei scrise.
7. Începând cu ora 830 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.
8. După distribuirea formularelor pentru completarea răspunsurilor corecte,
supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea
datelor de identificare înscrise pe formular.
9. Anterior orei de începere a probei scrise, supraveghetorii distribuie
caietele cu întrebări pentru concurs. Fiecare candidat are obligaţia să
verifice caietul cu întrebări.
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10.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.
11.În timpul probei scrise, candidaţii nu au voie să consulte niciun 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.
12.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 şi de către candidat.
13.Proba scrisă se desfăşoară după un sistem tip grilă univariantă
(fiecare întrebare are 5 variante de răspuns, dintre care o singură
variantă este corectă).
14.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 indicarea răspunsului corect, cercul corespunzător se
umple complet, iar cercurile corespunzătoare răspunsurilor greşite
se lasă necompletate (figura nr. 4);
c. Nu se admit formulare cu ştersături sau corecturi care pot produce
interpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a
răspunsurilor.

Figura nr. 4. Exemplu de completare
15.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. Candidaţii se vor încadra în
timpul rămas până la finalizarea probei scrise.
16.Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de concurs
care sunt primite de la supraveghetori.
17.Din momentul începerii probei scrise, niciun candidat 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 desfășurării
probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are
necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate
11

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.
18.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.
19. Durata probei scrise este de 3 ore.
20.Proba scrisă include două discipline (Biologie şi Chimie), totalizând un
număr de 100 de întrebări, din care 60 pentru Biologie şi 40 pentru
Chimie. Tematica si bibliografia probei scrise sunt cele afişate pe site-ul
FMVB (www.fmvb.ro) şi la avizierul facultăţii destinat admiterii.
21.La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau formularul şefului de sală şi
semnează în tabelul de predare a acestuia. Caietul cu întrebări rămâne în
posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv,
părăsesc sala înainte de finalizarea probei scrise.
22.Corectarea formularelor în vederea evaluării primare a
răspunsurilor corecte se realizează imediat după finalizarea probei
scrise, în sala de concurs, prin citire computerizată (scanare) sau prin
corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii
electronice. Candidatul care nu doreşte scanarea, respectiv evaluarea
primară a lucrării, poate preda formularul sub semnătură. Candidaţii
rămân în sala de concurs pe locurile corespunzătoare conform
distribuţiei până în momentul scanării şi luării la cunoştinţă a
rezultatului evaluării primare. În urma reverificărilor finale care se
vor realiza prin corectură manuală conform procedurilor, de către
membrii comisiei de concurs, punctajele comunicate în sală pot suferi
modificări.
23.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.
24.Criteriul de ierarhizare este reprezentat de media aritmetică dintre
nota obţinută în urma susţinerii probei scrise (50%) şi media
examenului de Bacalaureat (50%).
25.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.
26.Rezultatele concursului de admitere devin finale după soluţionarea
contestaţiilor, achitarea taxei de înmatriculare, a primei tranşe a
taxei de studii pentru locurile cu taxă şi semnarea contractului de
studii, conform calendarului admiterii.

12

V. TAXE ŞI CUANTUMUL ACESTORA
NR.
CRT.

1.

2.

DENUMIRE TAXĂ

CUANTUM

Taxă de înscriere - NERETURNABILĂ
200 lei,
- program studii Medicină indiferent de
09-18 iulie 2018
poziţia
veterinară
opţiunii
- program studii Controlul
şi expertiza produselor
150 lei
09-21 iulie 2018
alimentare ca primă
opţiune
- pentru mai mult de o
opţiune în cadrul altor
specializări din USAMV,
50 lei /
inclusiv programul de
09-21 iulie 2018
opţiune
studii Controlul şi
expertiza produselor
alimentare
1. Medicină Veterinară:
- 25- 30 iulie

Taxă de înmatriculare

50 lei,
indiferent de
programul
de studii /
facultate

Taxă de studii – prima tranşă
- program de studii
2300 lei
Medicină veterinară

3.

PERIOADA DE
ACHITARE

- program de studii
Controlul şi expertiza
produselor alimentare

1600 lei

- 31 iulie-1 august
(completare eventuale
locuri vacante)
2. Controlul şi Expertiza
Produselor Alimentare:
- 25 – 30 iulie 2018
- 1 – 3 august 2018
(completare eventuale
locuri vacante)
1. Medicină Veterinară:
- 25- 30 iulie
- 31 iulie-1 august
(completare eventuale
locuri vacante)
2. Controlul şi Expertiza
Produselor Alimentare:
- 25 – 30 iulie 2018
- 1 – 3 august 2018
(completare eventuale
locuri vacante)
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Important !
 Toate taxele se vor achita la orice oficiu poștal din țară, prin mandat
poștal, în contul specificat. Documentul de plată va fi predat comisiei
de concurs la înscriere, respectiv înmatriculare (conform
calendarului admiterii).
CONTUL PENTRU ACHITAREA TAXELOR (ÎNSCRIERE,
ÎNMATRICULARE, TRANŞA I TAXĂ STUDII) este:

Cont Trezorerie Sector 1 Bucureşti
CUI 4602041
RO35TREZ70120F330500XXXX
 Taxa de înmatriculare se va achita prin mandat poştal.
 Prima tranşă a taxei de studii (pentru candidaţii de pe lista locurilor
cu taxă) se va achita pe mandat poştal.
 Pe chitanţa eliberată de oficiul poştal trebuie să se regăsească
următoarele date:
 destinatar: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti),
 contul,
 numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului,
 codul numeric personal al candidatului,
 tipul de taxă: „înscriere” sau „înmatriculare” sau „studii”.
 Chitanţele originale rămân în dosarul candidatului pe toată perioada
concursului.

14

VI. CIFRA DE ŞCOLARIZARE – FACULTATEA DE
MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI
Număr locuri

Programul de studii
universitare de licenţă

Buget

Taxă

Medicină veterinară ***

198

102

Controlul şi expertiza produselor
alimentare ***

50

70

*** număr de locuri provizoriu, urmând a suferi eventuale modificări în funcţie de opţiunile
candidaţilor etnici și a tinerilor de origine română din Republica Moldova, țări învecinate,
diaspora și a candidaților absolvenți de licee situate în mediu rural.

VII. RESTITUIREA ACTELOR CANDIDAŢILOR RESPINŞI
După afişarea rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie
acestora, la 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, până la data
de 4 august 2018 şi după data de 6 septembrie 2018. Actele vor fi restituite de
către Secretariatul Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti (Splaiul
Independenţei nr. 105, sector 5, Bucureşti), pe durata programului de lucru cu
publicul afişat. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire
notarială legalizată, cu prezentarea obligatorie a actului de identitate al
împuternicitului şi a legitimaţiei de concurs a candidatului.

VĂ MULŢUMIM ŞI VĂ DORIM SUCCES!
COMISIA DE ADMITERE
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