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I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Înscrierea candidaților se va realiza personal, pe site-ul www.fmvb.ro
(https://admitere.usamv.ro/) sau pe site-ul www.usamv.ro, la secțiunea ADMITERE
(figura 1).
Membrii comisiei pot acorda ajutor candidaților în procesul de înscriere
prin intermediul platformei Zoom, care poate fi accesată la link-ul de mai jos:
(https://us02web.zoom.us/j/7247787012?pwd=K0dJWHZCQWt4L0ZCckpLTWdIRlVuZz09 )

Figura 1. Secțiunea dedicată ADMITERII ON-LINE de pe site-ul www.usamv.ro.

În mod excepțional, înscrierea candidaților se poate realiza personal și la
sediul Facultății de Medicină Veterinară Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.
105, sector 5, doar după ce candidatul declară pe propria răspundere că a
respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană
confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile (se va completa la intrarea în
instituție).

II. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
(ACTE NECESARE)
Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către
candidat pe suportul electronic.
A. Accesând adresa https://admitere.usamv.ro/, candidatul își va
crea un cont, se va autentifica și va accesa câmpul Înscriere on-line
Admitere Iulie 2020 – Admitere licență.
Candidatul va parcurge cele 8 pagini și va completa TOATE câmpurile
obligatorii (marcate cu *).
De asemenea, se vor încărca documentele aferente dosarului de concurs în
format .jpg/.jpeg sau .pdf și se va finaliza procesul de înscriere prin
trimiterea cererii de înscriere.
Candidatul poate beneficia de suport tehnic (pe platforma Zoom la adresa
https://us02web.zoom.us/j/7247787012?pwd=K0dJWHZCQWt4L0ZCckpLTWdIRlVuZz09)
din partea comisiei în timpul înscrierii.
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B. În cazul în care candidatul optează pentru înscrierea la sediul
Facultății de Medicină Veterinară Bucureşti, acesta va primi de la comisia
de admitere suport tehnic pentru a avea acces la platforma de înscriere.
C. În momentul înscrierii se vor urma pașii indicați de platformă și
se vor completa toate câmpurile obligatorii.
* 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)
a.

b.
c.

d.

e.
f.
g.

D. Documente necesare:
Document de atestare a promovării examenului de bacalaureat:
o Diplomă de bacalaureat
sau
o Adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul 2020, 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 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.
sau
o Diplomă echivalentă cu cea de bacalaureat recunoscută de
Ministerul Educaţiei Naționale 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);
Foaia matricolă de la liceu;
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;
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;
Cartea de identitate sau paşaportul valabil;
Certificatul de căsătorie - pentru persoanele care bifează în platformă la
categoria ”Starea civilă” CĂSĂTORIT;
Certificatul de naştere;
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h. Adeverinţă medicală 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
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare;
i. O fotografie color format jpg. care se va încărca pe platformă;
j. Documente care justifică provenienţa din medii dezavantajate
socio‐economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi şi
persoane cu dizabilităţi).
*Documentele care conțin mai multe pagini (ex. Diplomă Bacalaureat,
foaie matricolă etc) pot fi scanate unitar într-un singur document sau se
vor încărca în câmpurile disponibile pe platformă pentru ”față” și ”verso”
DOSARELE INCOMPLETE VOR FI DECLARATE INVALIDE, IAR
CANDIDATUL VA PRIMI NOTIFICARE CU PRIVIRE LA
MODIFICĂRILE CARE TREBUIE REALIZATE.
Încărcarea documentelor de către candidați în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsibilității acestora cu privire la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele
originale.
Dosarele complete vor fi validate, iar candidații vor primi o legitimație al
cărei cod reprezintă modalitatea de identificare pe toată perioada
concursului de admitere (ex: pe listele cu rezultate se vor regăsi codurile,
fără nume și prenume candidat).

Figura 2. Legitimație de concurs. Cod legitimație (zona marcată cu roșu)

Candidații declarați admiși au obligația ca în perioada 01 septembrie - 01
octombrie 2020 să se prezinte la secretariatul facultății cu toate
documentele în original, pentru studenții înmatriculați pe locurile cu
finanțare de la buget sau copii conforme cu originalul, pentru studenții
înmatriculați la taxă.
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III. CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE
ADMITERE 2020

A. Program studii Medicină Veterinară
PERIOADA

ACTIVITATEA
ETAPA I

06 – 22 iulie
Luni – vineri:
8:00 – 16:00

23 iulie

23 iulie
până la ora
15:00

24 iulie

Înscrierea candidaţilor online

Afişarea listelor candidaţilor
înscrişi (pe bază de coduri)
și alte detalii referitoare la
susținerea probei scrise.
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 – ONLINE
- ora 8.00-11:00 –
distribuirea codurilor de
acces pe platforma on-line
- ora 11:00 – susținerea
probei scrise on-line.
- Pentru candidații care nu
pot susține proba scrisă pe
platforma on-line, accesul
în sala de concurs se face pe
baza cărții de identitate /
pașaportului și a legitimației
de concurs, începând cu ora
10:30;
Depunerea contestațiilor
asupra conținutului
întrebărilor (prin email la
rectorat@usamv.ro), în
termen de 2 ore de la
finalizarea probei.
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LOCAŢIA
• Pe site-ul www.fmvb.ro sau
direct la https://admitere.usamv.ro/
• Facultatea de Medicină
Veterinară Bucureşti
Splaiul Independenţei nr. 105,
sector 5, Bucureşti, pe site-ul
www.fmvb.ro sau pe
www.usamv.ro
• www.fmvb.ro

• fmvb.admitere2020@gmail.com
• https://chat.whatsapp.com/
IMR05kgCPh9GiSMjvOe77W

Tel. 0754.086.455

• https://fmvb.usamvb.ro/
• Facultatea de Medicină
Veterinară din București, Splaiul
Independenței nr. 105, sector 5,
Bucureşti

• Eventualele modificări vă vor
fi comunicate în timp util

• www.fmvb.ro
• www.usamv.ro

Afişarea rezultatului probei
scrise şi a clasamentului
provizoriu

25 iulie

27 iulie

• 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

Depunerea, analiza şi
• Universitatea de Ştiinţe
soluţionarea eventualelor
Agronomice şi Medicină
contestaţii privind rezultatul
Veterinară din Bucureşti la
probei scrise şi/sau rezultatul
adresa rectorat@usamv.ro
concursului şi comunicarea
deciziei.
• Facultatea de Medicină
Depunerea contestaţiilor se
Veterinară Bucureşti la adresa
face în termen de 24 ore de la
fmvb.admitere2020@gmail.com
afişarea rezultatelor.
ETAPA A II-A
Afişarea rezultatului după
soluționarea contestaţiilor:
• Afişarea listei
provizorii a candidaţilor
pentru locurile finanţate
de la buget
• Afişarea listei
• www.fmvb.ro
provizorii a candidaţilor
• www.usamv.ro
pentru locurile cu taxă
• Afişarea listei
candidaţilor având medie
peste 5,00 (care nu au fost
cuprinşi în niciuna din
primele două liste)

ETAPA A III-A
Transmiterea (electronică) a
27 iulie – 31 Contractului de studii semnat
• Se folosește adresa de e-mail
iulie
și completat, pentru candidaţii
admitere.mv@usamv.ro
de pe lista locurilor cu
între orele finanţare de la buget
8:00 – 16:00 Transmiterea (electronică) a
documentelor doveditoare
privind achitarea tranşei I din
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taxa de studii, precum şi a
Contractului de studii semnat
și completat, pentru candidaţii
de pe lista locurilor cu taxă
* Pentru modalitatea de
achitare vezi punctul VI –
TAXE ŞI CUANTUMUL
ACESTORA

Afişarea listei candidaţilor
care pot glisa pe eventualele
locuri vacante ca urmare a
netransmiterii contractului de
31 iulie
studii semnat de către candidat
și a neconfirmării efectuării
plății de către candidații aflați
pe listele provizorii.
Pentru candidații de pe Lista
locurilor cu taxă rămase
vacante transmiterea
documentului care atestă
31 iulie – 01 achitarea TRANȘEI I din taxa
de studii și trasmiterea
august
contractului de studii semnat
de către candidatul respectiv în
vederea confirmării efectuării
plății.
Afișarea listei finale a
candidaților înmatriculați pe
locurile cu finanțare de la
buget în limita numărului de
locuri repartizate;
Afișarea istei finale a
candidaților înmatriculați pe
03 august locurile cu taxă în limita
numărului de locuri repartizate;
Afișarea listei candidaților
<<RESPINȘI>> (include și
candidații care nu au trimis
contractul de studii semnat
și/sau nu au achitat TRANȘA I
din taxa de studii).
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• www.fmvb.ro

• www.fmvb.ro

• www.fmvb.ro

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

B. Program studii Controlul şi expertiza
produselor alimentare
PERIOADA

LOCAŢIA

ACTIVITATEA
ETAPA I

• Pe site-ul www.fmvb.ro sau
pe www.usamv.ro

06 – 25 iulie
luni – vineri:
8:00-16:00

sau
• Facultatea de Medicină
Veterinară Bucureşti
Splaiul Independenţei nr.
105, sector 5, Bucureşti, e
site-ul www.fmvb.ro sau pe
www.usamv.ro

Înscrierea candidaţilor on-line

ETAPA A II-A

27 iulie

Afişarea rezultatului după
soluționarea contestaţiilor:
• Afişarea listei provizorii
a candidaţilor pentru locurile
finanţate de la buget
• Afişarea listei provizorii
a candidaţilor pentru locurile
cu taxă
• Afişarea listei
candidaţilor având medie
peste 5,00 (care nu au fost
cuprinşi în niciuna din
primele două liste)

• www.fmvb.ro
• www.usamv.ro

ETAPA A III-A

27 iulie – 31
iulie,
între orele
8:00 – 16:00

Transmiterea (electronică) a
Contractului de studii semnat și
completat, pentru candidaţii de
pe lista locurilor cu finanţare
de la buget
Transmiterea (electronică) a
documentelor doveditoare
privind achitarea tranşei I din
taxa de studii, precum şi a
Contractului de studii semnat și
completat, pentru candidaţii de
pe lista locurilor cu taxă
* Pentru modalitatea de
achitare vezi punctul V –
TAXE ŞI CUANTUMUL
ACESTORA
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• Se folosește adresa de e-mail
admitere.mv@usamv.ro

31 iulie

31 iulie – 01
august

03 august

Afişarea listei candidaţilor care
pot glisa pe eventualele locuri
vacante ca urmare a
netransmiterii contractului de
studii semnat de către candidat și
a neconfirmării efectuării plății
de către candidații aflați pe
listele provizorii.
Pentru candidații de pe Lista
locurilor cu taxă rămase
vacante transmiterea
documentului care atestă
achitarea TRANȘEI I din taxa de
studii și trasmiterea contractului
de studii semnat de către
candidatul respectiv în vederea
confirmării efectuării plății și a
locului.
Afișarea listei finale a
candidaților înmatriculați pe
locurile cu finanțare de la
buget în limita numărului de
locuri repartizate;
Afișarea istei finale a
candidaților înmatriculați pe
locurile cu taxă în limita
numărului de locuri repartizate;
Afișarea listei candidaților
<<RESPINȘI>> (include și
candidații care nu au trimis
contractul de studii semnat și/sau
nu au achitat TRANȘA I din taxa
de studii).
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• www.fmvb.ro

• www.fmvb.ro

• www.fmvb.ro

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

IV. DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE ON-LINE
(Doar pentru programul de studii Medicină veterinară)
Proba scrisă se va desfăşura în format on-line pe platforma de înscriere
fmvb.usamv.ro, în data de 24 iulie 2020.
2. Distribuirea codurilor de acces pe platforma on-line între orele 8:00 și
11:00.
3. Susținerea probei scrise on-line începe la ora 11:00 și durează 100 de
minute.
4. Pentru candidații care argumentează din timp, PÂNĂ LA DATA DE
22 IULIE 2020, imposibilitatea participării la proba scrisă a admiterii online, accesul candidaţilor în sală se va face începând cu ora 10:30, pe baza
cărţii de identitate sau a paşaportului valabil, precum şi a legitimaţiei de
concurs tip eliberată la finalul înscrierii on-line;
5. 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.
6. 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.
7. Începând cu ora 11:00 se susține on-line proba scrisă pe suport tehnic
pus la dispoziție de către comisie.
8. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul începerii probei
scrise, nu mai au acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a
susţine proba scrisă.
9. 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.
10. 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.
11. Proba scrisă se desfăşoară după un sistem tip grilă uni-variantă
(fiecare întrebare are 5 variante de răspuns, dintre care o singură
variantă este corectă).
12. 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).
13. Candidații pot intra în posesia punctajului obținut numai după finalizarea
timpului alocat probei scrise.
1.
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14. 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.
15. Criteriul de ierarhizare este reprezentat de media aritmetică dintre
nota obţinută în urma susţinerii probei scrise (50%) şi media
examenului de Bacalaureat (50%).
16. 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.
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V. CIFRA DE ŞCOLARIZARE – FACULTATEA DE
MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI
Număr locuri

Programul de studii
universitare de licenţă

Buget

Taxă

Medicină veterinară **

211

89

Controlul şi expertiza produselor
alimentare **

50

50

** 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.
ÎN CAZUL ÎN CARE ÎN URMA SESIUNII DE ADMITERE IULIE-AUGUST VOR
RĂMÂNE LOCURI VACANTE, SE VA ORGANIZA O A DOUA SESIUNE DE
ADMITERE ÎNTRE 04 AUGUST ȘI 30 SEPTEMBRIE!

VI. TAXE ŞI CUANTUMUL ACESTORA
NR.
CRT.
1.

DENUMIRE TAXĂ

CUANTUM

PERIOADA DE
ACHITARE

NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE ȘI
ÎMNATRICULARE
Taxă de studii – prima tranşă
1. Medicină Veterinară:
2500 lei
Program de studii
Medicină veterinară
(taxa totală 5500 lei*)

2500 lei

2.
1700 lei
Program de studii
Controlul şi expertiza
produselor alimentare
(taxa totală 3500 lei*)

1700 lei

27 - 31 iulie
2. Medicină Veterinară:
- completare eventuale
locuri vacante
31 iulie – 01 august
3. Controlul şi Expertiza
Produselor Alimentare:
27 - 31 iulie
4. Controlul şi Expertiza
Produselor Alimentare:
- completare eventuale
locuri vacante
31 iulie – 01 august

* se acordă o reducere de 10% din valoarea taxei de studii pentru cei ce achită integral
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Important !
• TRANȘA I a taxei de studii se va achita la orice oficiu poștal din țară,
prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul specificat.
Dovada plății va fi încărcată pe platformă (conform calendarului
admiterii).
CONTUL PENTRU ACHITAREA TAXELOR (TRANŞA I TAXĂ
STUDII) este:

Cont Trezorerie Sector 1 Bucureşti
CUI 4602041
RO35TREZ70120F330500XXXX
• Prima tranşă a taxei de studii (pentru candidaţii de pe lista locurilor
cu taxă) se va achita prin mandat poştal sau prin transfer bancar.
• Pe chitanţa eliberată de oficiul poştal sau pe ordinul de plată trebuie
să se regăsească următoarele date:
− destinatar: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti),
− contul specificat mai sus,
− numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului,
− codul numeric personal al candidatului,
− tipul de taxă: „studii”.
• Dovada plății va fi încărcată pe platformă.
ÎN PRIMELE 10 ZILE ALE ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021,
STUDENȚII VOR ADUCE FIZIC TOATE DOCUMENTELE ÎN
ORIGINAL LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI, SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 105,
SECTOR 5.
VĂ AȘTEPTĂM ŞI VĂ DORIM SUCCES!
COMISIA DE ADMITERE
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