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Activitatea 

Perioada 

programele 
de studii cu 
excepția MV 

Medicină veterinară (MV) 

română 
Engleză (e) 
Franceză (f) 

1.A Studii universitare de licenţă învățământ cu frecvenţă 
Sesiunea I 2020 

 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; 

 Medicină veterinară  în  limba engleză /franceză  (MVe/f) documentele pot  fi  transmise  și prin 
poștă 

6 ‐ 25 iulie  6 ‐ 22 iulie  4 mai‐17 iulie (e) 
1 ‐ 17 iulie (f) 

 (MV) Afișarea listei nominale a candidaților înscriși în ordine alfabetică (MV);    23 iulie  20 iulie 

 (MVe/f) Analiza  și prelucrarea dosarelor: Aprecierea scrisorilor de recomandare/certificatelor 
de voluntariat; 

 
 

20 iulie 

 (MVe/f) Afișarea rezultatelor inițiale ale concursului de admitere pentru locurile finanțate de la 
buget și taxă și a candidaților respinși 

 (MVe/f) Depunerea online, analiza și soluționarea contestațiilor 

 

 

21 iulie 
 

21 ‐ 22 iulie 

 (MVe/f)Transmiterea contractelor de studii semnate de către candidații admiși pe locurile de la 
buget și taxă; 

 
 

22 ‐ 23 iulie 

 (MV) Desfășurarea probei scrise – online, ora 8.00‐11.00 – distribuirea codurilor de acces pe 
platforma online; 11.00‐13.00 susținerea probei scrise online; 

 (MV) Depunerea contestațiilor asupra conținutului întrebărilor (online în termen de 2 ore de la 
finalizarea probei). Evaluarea primară a lucrării; 

  24 iulie 

 

 (MV) Afișarea rezultatului probei scrise ‐ a clasamentului provizoriu și depunerea contestațiilor 
în termen de 24 de ore de la afișare; 

 (MVe/f) Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile finanțate de la buget și taxă 
și a candidaților respinși 

  25 iulie 

 
24 iulie 

 Afișarea  listei  provizorii  a  candidaţilor  pentru  locurile  cu  finanțare  de  la  buget  în  limita 
numărului de locuri repartizate; 

 Afişarea  listei provizorii  a  candidaţilor pentru  locurile  cu  taxă  în  limita numărului de  locuri 
repartizate; 

 Afișarea listei candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);  
 (MV) Afișarea rezultatului după contestații 

27 iulie  27 iulie   

 Pentru candidații de pe Lista  locurilor cu  finanțare de  la buget  transmiterea contractului de 
studii semnat de către candidatul respectiv în vederea confirmării locului; 

 Pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă transmiterea documentului care atestă achitarea 
TRANȘEI  I din taxa de studii și transmiterea contractului de studii semnat de către candidatul 
respectiv în vederea confirmării efectuării plății și a locului; 

 (MVe/f) pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă încasarea TRANȘEI I din taxa de studii; 
 (MVe/f) Afișarea listei finale a candidaților admiși pe locurile cu taxă și a candidaților respinși; 

27 ‐ 31 iulie  27 ‐ 31 iulie   
 
 
 
 

27 ‐ 28 iulie 
29 iulie 

 Afișarea  listei  candidaților  pentru  eventualele  locuri  cu  taxă  rămase  vacante  ca  urmare  a 
netransmiterii contractului de studii semnat de către candidat și a neconfirmării efectuării plății 
de către candidații aflați pe listele provizorii; 

 (MVe/f)  Transmiterea  la MEC  a  listei  candidaților  cetățeni  UE  pentru  primirea  scrisorii  de 
recunoaștere a studiilor liceale și a celor din țări terțe pentru obținerea scrisorii de acceptare la 
studii în România 

31 iulie  31  iulie   
 
 

31 iulie 

 Pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă rămase vacante transmiterea documentului care 
atestă achitarea TRANȘEI  I din taxa de studii și transmiterea contractului de studii semnat de 
către candidatul respectiv în vederea confirmării efectuării plății și a locului; 

31 iulie  ‐ 
01 august 

31 iulie ‐ 
01 august 

 

 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); 

03 august  03 august   

Sesiunea a II‐a 2020 se va desfășura în perioada 04 august ‐ 30 septembrie 2020 
*Contractul semnat în original se depune odată cu începerea anului universitar 2020‐2021 

 
1.B Studii universitare de licenţă învățământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanță 

Perioada de înscriere: 6 iulie‐30 septembrie 2020 
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 
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Activitatea 

Perioada 

programele de studii 
cu excepția celor de la 

FMV 

Facultatea de 
Medicină veterinară 

(FMV) 

1.C Studii universitare de master învățământ cu frecvenţă  
Sesiunea I 2020 

 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; 

1 ‐ 18 iulie 26 iunie ‐ 07 iulie 

 Afișarea  rezultatelor  concursului  de  admitere  pentru  locurile  finanțate  de  la  buget  și  taxă  și  a 
candidaților respinși; 

20 iulie  08 iulie 

 Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații și comunicarea rezultatului;  21 iulie  09 iulie 

 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;  

21 ‐ 24 iulie  10 ‐ 15 iulie 

 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); 

27 iulie  17 iulie 

Sesiunea a II‐a 2020 se va desfășura în perioada 28 iulie ‐ 18 septembrie 2020 
*Contractul semnat în original se depune odată cu începerea anului universitar 2020‐2021 

 

Activitatea 
Perioada 

Sesiunea I 2020  Sesiunea a II‐a 2020 

1.D Studii universitare de master învățământ cu frecvenţă redusă 
 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; 

1 ‐ 18 iulie  28 iulie ‐ 
12 septembrie 

 Afișarea  rezultatelor  concursului  de  admitere  pentru  locurile  finanțate  de  la  buget  și  taxă  și  a 
candidaților respinși; 

20 iulie  14 septembrie 

 Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații și comunicarea rezultatului;  21 iulie  14 septembrie 

 Confirmarea  locului 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;  

21 ‐ 24 iulie  15‐18 septembrie 

 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); 

27 iulie  18 septembrie 

 
 
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; 

‐ Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID 19 efectuat înainte 
cu 3‐4 zile. 

 


