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STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 
I. PRINCIPII GENERALE 

 
 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 şi maximum 240 de credite de studii transferabile (ECTS) în funcţie 
de domeniu, având durata, după caz, de 3 sau 4 ani. Studiile universitare de Medicină 
Veterinară se desfăşoară cu respectarea reglementărilor generale şi sectoriale din 
Uniunea Europeană (UE), au durata de şase (6) ani şi un număr total de 360 de 
credite (ECTS). 

2. ciclul II: studii universitare de master, care corespund unui număr de credite de 
studii transferabile (ECTS) de 90 sau 120, în funcţie de programul de studii; 

3. ciclul III: studii universitare de doctorat, cu durata de trei sau de patru ani. 
 
 Forma de organizare a programului de studii este ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 

(IF), cu locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri cu taxă. 
 Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se organizează la programele 

de studii acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 Organizarea concursului de admitere se va desfășura și online. 
 Pentru a participa la concursul de admitere pentru studii universitare de master, 

candidaţii trebuie să facă dovada absolvirii cu diplomă a studiilor universitare de 
licenţă cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 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 
ţările de domiciliu se va realiza de către Direcţia de Specialitate din cadrul MEC. 

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

 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 pentru un singur 
program de doctorat.  

 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 depune contractul de studii semnat și /sau diploma / diplomele, pe baza 
cărora s‐a făcut înscrierea, în original, în termenul stabilit de facultate conform 
Calendarului desfăşurării concursului de admitere. 

http://www.medvet.go.ro/
mailto:info@fmvb.ro


 
II. CALENDARUL 

DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 
LA STUDII DE MASTERAT SESIUNEA I 

 
 
26 iunie - 07 iulie 
2020 
 

Înscrierea candidaţilor se face online sau în cazuri excepționale 
– cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind 
situația de excepție și privind măsurile de pravenire a răspândirii 
COVID - la secretariatul facultăţii de luni până vineri între orele 
8.00 - 16.00;  

08 iulie 2020 
 

Afişarea rezultatelor concursului de admitere pentru locurile 
finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși.  

09 iulie 2020 
 

Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații și 
comunicarea rezultatului; 

10 - 15 iulie 2020 
 

Confirmarea locului cu finanțare de la buget prin 
transmiterea contractului de studii semnat* de către candidații 
aflați pe lista locurilor cu finanțare de la buget; 
Confirmarea locului cu taxă prin transmiterea documentului care 
atestă achitarea TRANȘEI I de studiu și transmiterea contractului 
de studii semnat de către candidații aflați pe lista locurilor cu taxă;  

17 iulie 2020 Afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu 
finanţare de la buget în limita 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 contractul de studii semnat și/sau nu au achitat 
TRANŞA I din taxa de studii). 

*contractul de studii semnat în original se depune odată cu începerea 
anului universitar 2020-2021 
 
În acest context, în cazul în care candidatul se prezintă fizic la sediul USAMVB, acesta va 
trebui să dețină următoarele documente: 

- Declaația pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de 
izolare/carantină și nu a avut contact cu o persoană confirmată cu COVID-19 în 
ultimele 14 zile; 

- Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și 
eventual antecedente personale legate de boli cronice și 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. 

 
 
 



 
III.ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE 

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii completează o cerere de 
înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de 
formularul respectiv. 
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 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) 
în original sau copie; 
b. suplimentul la diplomă/foaia 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 medicală tip; 
h. patru fotografii tip carte de identitate/buletin (* în cazul admiterii online 
acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020‐2021); 
i. acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere 
(numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la 
concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să 
beneficieze de scutirea respectivă). 
 
Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de 
persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de 
admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la 
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale /scanate și cele 
originale. 
 

Important 

La înscriere se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din 
fişa de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii. 
Înscrierea se face o singură dată la facultatea pentru care candidatul îşi manifestă prima 
opţiune, iar depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs. 
Dosarul completat cu actele menţionate mai sus rămâne pe toată perioada concursului de 
admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea. 
După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii 
din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 

 



 
IV.Modalitatea de admitere 

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. 

Admiterea la studiile universitare de master cu frecvenţă se face 
prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la proba 
scrisă (eseu – 3-4 pagini) şi a mediei anilor de studii de licenţă.  
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 
10% nota obţinută la proba scrisă (eseu) şi 90% media anilor de studii 
de licenţă. 
  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 eseu, media cea mai mare.  
  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 candidaţii de la învăţământul cu taxă, care au trimis, în 
perioada stabilită de facultate, contractul de studii semnat şi prima 
tranşă a taxei de studii. 
  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 și a contractului de 
studii semnat, la dosarul candidatului. În acest caz se restituie, la 
cerere, taxa de studii achitată anterior.  
  USAMV din Bucureşti nu are nici o obligaţie faţă de candidaţii 
admişi referitoare la cazare şi masă. Există însă reale posibilităţi 
ca, în funcţie de solicitări şi spaţiu disponibil, să se asigure contra 
cost cazarea. Opţiunea pentru cazare se face pe fişa de înscriere a 
candidatului.  

 

 

 

 



 
 

V.TAXE valabile pentru anul universitar 2020-2021 

Taxă înscriere: 0 lei  
 
Taxă înmatriculare: 0 lei.  
 
Taxa de studii anuală pentru studii universitare de master:  

 
Expertiza produselor alimentare 

3000 1500* 750 750 Controlul şi expertiza alimentelor 
ecologice, halal şi kosher 

*Se achită în perioada 10 -15 iulie 2020 de către candidaţii clasaţi 
pe locurile la taxă. 
 
NB! Pentru glisare trebuie respectate condiţiile de acte şi de taxe 
conform Metodologiei. 
 

 
OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

ADMITERE MASTER SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020 
NUMĂR DE LOCURI REPARTIZATE 

 

Specializarea 
Formă de 

învățământ/Nr. 
credite 

Nr. 
maxim de 
studenți 
ce pot fi 

scolarizați 

Proba de concurs/ 
modalitatea de 

susţinere 

Număr de locuri 

BUGET TAXĂ 

Expertiza 
produselor 
alimentare 

 
 

IF/120 

 

100 

1.Probă scrisă (eseu) 
– on-line, pondere 
10% 
 
2.Media anilor de 
studii de licență, 
pondere 90% 

38 

25 Controlul şi 
expertiza 

alimentelor 
ecologice, halal 

şi kosher 

37 
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