STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

I. PRINCIPII GENERALE
Studiile universitare sunt organizate pe cicluri:
ciclul I – studii universitare de licenţă;
ciclul II – studii universitare de master, cu durata de 4
semestre, care corespund unui număr de credite de studii
transferabile (ECTS) de 120;
în cadrul USAMV B se organizează studii pentru profesii
reglementate (Medicină Veterinară), oferite comasat într-un program de
studii universitare de licenţă şi master cu durata de 6 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.
Au dreptul să participe la concursul de admitere în ciclul de studii
universitare de master, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau
echivalentă a studiilor universitare de lungă durată şi absolvenţii
ciclului de studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau
adeverinţă de absolvire. 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 masterat 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.

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

28 iunie - 17 iulie
2021

19 - 21 iulie 2021

21 - 26 iulie 2021

28 iulie 2021

Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale cu depunerea unei declarații pe propria 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
 Incarcarea eseului pe platforma (pentru candidatii care nu lau depus in perioada 28 iunie – 17 iulie 2021)
 Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații și
comunicarea rezultatului
 Afișarea rezultatelor concursului de admitere pentru locurile
finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși
 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 taxa
Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu
finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizat
Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă
în limita numărului de locuri repartizat
Afișarea listei candidaților <<RESPINȘI>> (include și candidații
care nu au transmis contractului de studii semnat și/sau
nu au achitat TRANȘA I din taxa de studii)

III.ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE
Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor încărca în platforma dedicată
admiterii documentele specificate menţiona, cu asumarea responsabilității de către candidați
cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele
originale.
Documentele care vor constitui dosarul de înscriere și vor fi încărcate în platforma de
admitere sunt următoarele:
a. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au
promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021, din
care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma);
b. suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
c. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
d. certificatul de naştere;
e. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
f. buletinul sau cartea de identitate;
g. adeverinţă medicală tip;
h. fotografie tip carte de identitate/buletin (*4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la
începerea anului universitar 2021-2022);
i. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin
din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere !

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii (o
singură opțiune), acei candidaţi a căror vârstă este de maximum 26 de ani, împliniţi în anul
2021, după cum urmează:
a. copiii personalului didactic aflat în activitate;
b. orfanii de ambii părinţi;
c. copiii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
d. angajaţii pe perioadă nedeterminată în cadrul USAMV din Bucureşti sau copiii acestora.
Scutirea de la plata taxei de înscriere se face pe baza documentelor încărcate și asumate
de către candidaţi în platforma dedicată admiterii, din documente trebuie să rezulte că
fac parte din una dintre categoriile de mai sus.
Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere, constituite cu ocazia
concursului, pe facultăţi.

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.
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 la
studii universitare de master este 6,00.

IV.Modalitatea de admitere
Admiterea la studiile universitare de master cu frecvenţă se face prin
concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la proba scrisă (ESEU) şi a
mediei anilor de studii de licenţă.
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:
1. Probă scrisă (eseu) / on-line, pondere 10%, şi
2. Media anilor de studii de licenţă, pondere 90%.
• În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru
ocuparea ultimului loc finanţat de la buget sau în regim cu taxă, va fi
declarat admis candidatul care a obţinut, la eseu, media cea mai mare.
• Locurile cu finanţare de la buget, rămase vacante ca urmare a neachitării
taxei de înmatriculare și / sau a netrimiterii contractului de studii semnat
de către candidat, se vor ocupa numai de către candidaţii de la
învăţământul cu taxă, care îşi achită taxa de înmatriculare şi prima tranşă
a taxei de studii și au trimis contractul de studii semnat în perioada
stabilită de facultate.
• Glisarea pe locurile finanţate de la buget se face în ordinea descrescătoare
a mediilor de admitere, cu condiţia existenţei diplomei de bacalaureat, 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 platforma online, la înscrierea
candidatului.
OFERTA EDUCAȚIONALĂ ADMITERE MASTER SESIUNEA IULIE
2021 NUMĂR DE LOCURI REPARTIZATE
Specializarea

Nr.
Capacitate
Credite şcolarizare

Proba de concurs/
modalitatea de
susţinere

Număr de locuri
BUGET TAXĂ

Expertiza produselor
alimentare

120

50

1.
Probă scrisă (eseu) /
on-line, pondere 10%, şi

38

12

Controlul şi expertiza
alimentelor ecologice,
halal şi kosher

120

50

2.
Media anilor de
studii de licenţă, pondere
90%.

38

12

V.TAXE valabile pentru anul universitar 2019-2020
Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va
dori să marcheze şi alte opţiuni, la alte facultăţi, taxa pentru fiecare altă
opţiune în plus până la a cincea opțiune este de 50,00 lei/opțiune;
începând cu selectarea celei de a șasea opțiuni taxa este de 100 lei
pentru fiecare altă opţiune în plus. Taxa de înscriere nu este returnabilă.
Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50,00 lei.
Expertiza produselor alimentare
Controlul şi expertiza alimentelor 3000 1500* 750 750
ecologice, halal şi kosher
*Se achită în perioada 21 -26 iulie 2021 de către candidaţii clasaţi
la taxă pe lista cu rezultatele iniţiale.
NB! Pentru glisare trebuie respectate condiţiile de acte şi de taxe
conform Metodologiei.
CONTUL PENTRU ACHITAREA TAXELOR (ÎNSCRIERE,
ÎNMATRICULARE, TRANȘA I TAXĂ DE STUDII) ESTE:
Cont trezorerie Sector 1 București
CUI 4602041
RO35TREZ70120F330500XXXX
Taxele de înscriere de înmatriculare si prima tranșă a taxei de studii
(pentru candidații de pe lista locurilor cu taxă) se vor achita pe documente
de plata distincte, pe care trebuie să se regăsească următoarele date:
Destinatar USAMV Bucureşti
Facultatea de Medicină Veterinară
Cont RO35TREZ70120F330500XXXX
CUI 4602041
numele și prenumele complet al candidatului cu iniţiala tatălui,
codul numeric personal
ce taxă reprezintă suma plătită (“înscriere” sau
“înmatriculare” sau “şcolarizare”).

Admiterea on-line – Master 2021
Admiterea
on-line
se
realizează
pe
site-ul
USAMV
din
București
https://www.usamv.ro/index.php/ro/admitere .
Etapele desfășurării concursului de admitere on-line sunt: înscrierea, confirmarea înscrierii,
completarea dosarului candidatului și transmiterea documentelor, selecția candidaților,
transmiterea contractului de studii semnat de către candidații declarați admiși.
După înscrierea și transmiterea documentelor care constituie dosarul de înscriere datele
personale și opțiunile de admitere ale candidaților sunt exportate în aplicațiile software ale
USAMV din București în vederea parcurgerii etapelor concursului de admitere prevăzute în
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul
universitar 2021-2022.
Sistemul de înscriere on-line al USAMV din București permite candidaților să depună on-line
documentele care constituie dosarul de înscriere și completarea fișei de înscriere.
Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de înscriere online este realizată cu
asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele digitale /scanate și cele originale.
Pentru crearea și funcționarea sistemului de asistență a candidaților și exportul datelor din
formularul de înscriere online este răspunzător responsabilul cu sistemul de înscriere on-line.
La nivelul fiecărei facultăți este desemnat un responsabil cu admiterea on-line, care creează și
administrează acest sistem și asigură sistemul de asistență a candidaților în acest proces la
nivelul facultății respective.
Candidatul declarat admis la mai multe facultăți va putea fi înmatriculat la facultatea,
respectiv la programul de studii
finanțat de la bugetul de stat, pe care dorește să-l urmeze, dacă transmite contractul de studii
semnat (în format digital – documentul semnat se scanează) în termenul stabilit conform
Calendarului desfășurării concursului de admitere.
Candidații declarați admiși au obligația să depună contractul de studii completat și semnat și
diploma / diplomele, pe baza cărora s-a făcut înscrierea, în original la secretariatul facultății
care organizează programul de studii la care au fost admiși în termenul stabilit la declanșarea
concursului de admitere.
Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot depune până la data de 11 octombrie 2021
copii certificate cu originalul ale diplomelor dacă prezintă adeverință eliberată de o instituție
de învățământ superior la care este înmatriculat pe locuri cu finanțare de la buget.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență/disertație sau a adeverinței și a contractului de
studii semnat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit duce la
pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
Actele de studii ale candidaților declarați admiși rămân la dosarul studentului pe întreaga
perioadă de școlarizare și se eliberează odată cu adeverința de absolvire.
Admiterea la studii universitare de master
Înscrierea la concursul de admitere se face on-line de către candidat, parcurgându-se
următoarele etape:
Pentru înscriere pe site-ul www.usamv.ro candidații trebuie să parcurgă etapele descrise în
ghidul de admitere on-line, aflat în cadrul secțiunii de admitere on-line. Candidatul
completează câmpurile din aplicație și trimite cererea de înscriere.
Completarea și depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur
dosar de înscriere pentru toate opțiunile selectate) de către candidat presupune atașarea
următoarelor documente în secțiunea dedicată înscrierii online:
a. Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele
de studii din formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai
multe domenii);

b. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au
promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022, din
care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma);
c. suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
d. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
e. certificatul de naştere;
f. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
g. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (teritoriale) sau de medicul de
familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru
care candidează;
h. fotografie tip carte de identitate (* vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea
anului universitar 2021-2022);
i. buletinul sau cartea de identitate;
j. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin
din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).
Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile. Încărcarea
documentelor de către candidat în formularul de înscriere online este realizată cu asumarea
responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele
digitale /scanate și cele originale.
Dosarele incomplete / formulare de înscriere - online incomplete nu sunt acceptate pentru
înscriere.
După trimiterea documentelor necesare dosarului de înscriere candidatul are obligația să
completeze dosarul de înscriere on-line în cazul solicitării de către secretariatul facultății a
altor documente justificative.
După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii
din formularul de înscriere on-line nu pot fi modificate.
Candidaţii înscrişi vor primi un mesaj din care va reieși că dosarul depus este complet.
Pentru proba orală, tematica eseului este selectată din tematica publicată de fiecare facultate
pe pagina web.
Eseul reprezintă 10% din media finală (generală) a concursului de admitere (media de
admitere). Candidații care nu prezintă la înscriere eseul vor pierde cele 10% din media
finală, fără a fi descalificați.
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.
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 proba orală/eseu, media cea mai mare.
Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile numai pentru domeniile din
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere a facultăţii,
se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe pagina web a facultății.
La finalizarea perioadei de înscriere se alcătuiesc liste cu rezultatul admiterii pentru fiecare
domeniu/program de studii generate în ordinea opţiunilor şi a mediilor generale obţinute de
către candidaţii.
Li se va transmite contractul de studii candidaților aflați pe:
a. Lista candidaţilor pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri
repartizate;
b. Lista candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;
c. Lista candidaţilor având medie peste 6,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna din
primele două liste).

Candidații declarați admiși pe listele precizate mai sus vor transmite în format electronic, pe
email, contractul de studii completat și semnat. Candidații declarați admiși pe listele pentru
locurile cu taxă trebuie să transmită și dovada achitării primei tranșe a taxei de studii.
Nesemnarea contractului de studii în termenul stabilit determină pierderea dreptului câştigat
prin concurs.
Autoritățile române pot impune cerințe suplimentare de sănătate publică aplicabile procesului
de admitere, procesului de înmatriculare și participare la cursuri în funcție de evoluția situației
epidemiologice de la momentul în care vor avea loc aceste acțiuni.
În acest context, în cazul în care candidatul se prezintă fizic la sediul USAMVB, acesta va
trebui să dețină următoarele documente:
- Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de
izolare/carantină și nu a avut contact apropiat 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
(pentru cetățenii străini/ cetățeni români cu domiciliul în străinătate);
- Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID 19
efectuat înainte cu 3-4 zile (pentru cetățenii străini/ cetățeni români cu domiciliul în
străinătate).

