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Introducere
Misiunea asumată de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV din
București) este una complexă, principalele componente fiind educaţia şi cercetarea ştiinţifică. Noua deviză a
USAMV din Bucureşti este „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”
aceasta implicând deschiderea universităţii către societate şi către economie.
Pentru realizarea misiunii asumate, USAMV din Bucureşti oferă şi dezvoltă programe de studii universitare
corespunzătoare celor trei cicluri Bologna, 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.
De asemenea, USAMV din Bucureşti oferă şi programe de studii post‐doctorat, programe de formare continuă (pe
tot parcursul vieţii), programe de perfecţionare a personalului didactic preuniversitar etc., în acord cu exigenţele
societăţii bazate pe cunoaştere şi pentru dezvoltarea acesteia.
USAMV din Bucureşti acoperă, prin programele de studii şi prin cele de cercetare, o gamă variată de domenii
de studii acreditate şi domenii ştiinţifice: Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Zootehnie, Ingineria produselor
alimentare, Biotehnologii, Biologie, Medicină veterinară, Ingineria mediului, Inginerie şi management, Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală, Inginerie civilă și Inginerie geodezică.
USAMV din Bucureşti are o politică de selecţie şi admitere a studenţilor, pe care o aplică respectând dreptul la
studii al fiecărui cetăţean, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011. Principiile şi
modul în care se desfăşoară recrutarea viitorilor studenţi sunt descrise în Regulamentul activităţii profesionale a
studenţilor din cadrul USAMV din Bucureşti şi în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere a studenţilor, care se revizuiesc anual în conformitate cu prevederile şi modificările legislaţiei naţionale în
vigoare.
CAPITOLUL I
Cadrul legal
1. Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea OUG nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de
stat cu taxă, cu modificările ulterioare;
4. HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare
internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate
deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;
5. HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
6. HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
7. Ordinul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (MECȘ) nr. 3922/02.06.2016 privind şcolarizarea
românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în

8.

9.

10.

11.

învăţământ superior de stat şi particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul
universitar 2016‐2017;
HG nr. 614/2017 privind aprobarea „Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017‐2018" cu modificările
ulterioare;
HG 615/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de
studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017‐2018, precum și domeniile de studii universitare de doctorat
din cadrul instituțiilor de învățământ superior;
Ordinul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (MECȘ) nr. 6102/2016 pentru aprobarea
Metodologiei‐cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat pentru anul universitar 2017‐2018.
Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3062/2017 privind modificarea Anexei la Ordinul 6102/2016 privind
Metodologia cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de
doctorat.

CAPITOLUL II
ASPECTE GENERALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE
Art.1 ‐ Metodologia de admitere:
(1) Prezenta metodologie oferă cadrul general (la nivelul întregii universităţi) şi specific (la nivel de facultate
şi/sau de program de studii, după caz) de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru studiile
universitare de licenţă, master şi doctorat în anul 2018 pentru anul universitar 2018‐2019 în conformitate cu
legislaţia naţională în vigoare, în baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice.
(2) Prezenta metodologie este un mijloc de îndrumare şi coordonare flexibilă şi eficientă a activităţilor aferente
procesului de selecţie şi admitere a candidaţilor la studiile universitare.
Art. 2 ‐ Organizarea admiterii:
(1) Concursul de admitere, la toate ciclurile de studii universitare (licenţă, master şi doctorat) şi pentru toate
formele de învăţământ [învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi învăţământ la distanţă
(ID)], se organizează în sesiuni anunţate public înaintea începerii anului universitar.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă la programele
de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se organizează la programele de studii acreditate,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare
de doctorat aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 3 – Limba în care se susţine admiterea:
(1) Admiterea la studiile universitare se susţine în limba română.
(2) Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într‐o limbă străină, admiterea se susține în limba
maternă/străină de predare a programului de studii universitare.
Art. 4 ‐ Candidaţii la admitere:
(1) Pentru a participa la concursul de admitere la un program de studii, candidaţii trebuie să facă dovada
absolvirii cu diplomă a unui anumit nivel de studii, după cum urmează:
a. pentru studii universitare de licenţă – studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă;
b. pentru studii universitare de master – studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
c. pentru studii universitare de doctorat – studii universitare de master cu diplomă de master sau studii
universitare de lungă durată (Legea 84/1995).
(2) La concursul de admitere organizat în USAMV din Bucureşti pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de
lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu condiţia prezentării
la înscriere a atestatului de recunoaştere a studiilor, eliberat de Direcţia de Specialitate din cadrul MEN, precum
şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de instituţii abilitate de MEN.
(3) Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se depun de către candidaţi, cetăţenii
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene, la Registratura MEN conform calendarului Centrului Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor
(CNERD) al MEN. Informaţii referitoare la conţinutul dosarului de recunoaştere pot fi găsite pe site‐ul CNERD –
www.cnred.ro, secţiunea Recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini.
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(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini, indiferent
de modalitatea de admitere sau forma de finanţare [buget cu bursă, buget fără bursă, cont propriu în lei (CPL) sau
cont propriu valutar (CPV)] au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română
eliberat de instituţii abilitate de MEN precum şi atestatul de recunoaştere a studiilor.
(5) Începând cu anul universitar 2018‐2019, pentru studiile universitare de licență și master, MEN alocă un
număr de locuri de la buget pentru absolvenții proveniți de la liceele din mediul rural. Candidații admiși pe locurile
alocate special de la MEN pentru absolvenții proveniți de la liceele din mediul rural își păstrează statutul de student
cu finanțare de la buget pe întreaga durată a ciclului universitar (licență și master) conform Regulamentului
activităţii profesionale a studenţilor din cadrul USAMV din Bucureşti.
(6) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare
anului şcolar / universitar 2017 ‐ 2018 vor prezenta la înscriere, după caz, diploma de bacalaureat, diploma de
licenţă sau diploma de master, sau, în cazul în care acestea nu au putut fi eliberate până la data începerii înscrierii,
adeverinţa eliberată de către unitatea/ instituţia de învăţământ, în original, în care se menţionează media generală,
mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost încă eliberată diploma.
(7) Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar
curent, în baza acordului scris al acestora, USAMV din București se poate interconecta cu Sistemul informatic
integrat al învățământului din România (SIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la
bacalaureat ale candidaților.
(8) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent,
indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.
(9) 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.
(10) 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, doar dacă depune diploma /
diplomele, pe baza cărora s‐a făcut înscrierea, în original, în termenul stabilit de facultate conform Calendarului
desfăşurării concursului de admitere (Anexa_1).
(11) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă
a candidatului admis, în termenul stabilit prin calendarul desfăşurării concursului de admitere, duce la pierderea
locului finanţat de la bugetul de stat.
(12) Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, înmatriculare, retragere etc.) prezenţa fizică a
candidatului este obligatorie.
Art. 5 ‐ Taxe de înscriere, de înmatriculare şi de studii:
(1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, USAMV din Bucureşti, pentru organizarea şi desfăşurarea
admiterii la studiile universitare de licență și master, percepe taxă de înscriere, taxă de înmatriculare şi taxă de
studii, în cuantumurile aprobate anual de Senatul universitar.
(2) Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va dori să marcheze şi alte opţiuni, la
alte facultăţi, taxa este de 50,00 lei pentru fiecare altă opţiune în plus. Cuantumul taxei de înmatriculare este de
50,00 Lei.
(3) Cuantumul taxei de studii (Anexa_2) este stabilit diferenţiat pe cicluri de învăţământ şi pe programe de
studii şi se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la aviziere şi pe paginile web ale universităţii şi ale
facultăţilor.
(4) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, acei candidaţi a
căror vârstă este de maximum 26 de ani, împliniţi în anul 2018, 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.
(5) Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi, din care 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.
(6) Taxele de înscriere şi de studii se vor achita în numerar, în punctele special amenajate, cu excepția
candidaților de la Facultatea de Medicină Veterinară care achită prin mandat poștal.
(7) Pentru admiterea la studii universitare de doctorat se percepe taxa de admitere în cuantum de 300 de lei și
taxa de studii în cuantumul aprobat anual de către Senatul universitar.
(8) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.
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Art. 6 ‐ Rezultatele admiterii:
(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare corespunde prevederilor de mai jos, diferenţiate
pe cicluri de studii.
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la
probele examenului de admitere sau notele de la probele de bacalaureat (disciplina la alegere) sau media de la
bacalaureat sau de la licenţă (pentru master).
(3) Mediile generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere sunt folosite pentru ierarhizarea lor în
vederea ocupării locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi din fiecare
domeniu/program de studiu.
(4) Admiterea se face pe facultăţi, iar în cadrul acestora, după caz, pe opţiuni, în ordinea descrescătoare a
mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate pentru anul universitar 2018‐2019,
prin Ordin al MEN şi repartizate pe fiecare domeniu/program de studiu, corelat cu capacitatea de şcolarizare
aprobată prin Hotărâre de Guvern.
(5) În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a candidatului repartizat pe ultimul loc, se va
apela la criterii de departajare stabilite pentru fiecare ciclu de studii universitare.
(6) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere se depun în termen de,
cel mult, 24 ore de la afişarea rezultatelor (cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară – a se vedea metodologia
proprie – Anexa_3), la registratura USAMV din Bucureşti. Termenul limită de depunere a contestaţiilor se afişează
la aviziere şi pe paginile web.
(7) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa universităţii, respectiv a facultăţilor, care
numesc comisiile de soluţionare a contestaţiilor (la nivelul fiecărei facultăţi).
(8) Rezultatele analizei contestaţiilor se afişează în termen de, cel mult, 24 de ore de la expirarea termenului
de depunere (cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară – a se vedea metodologia proprie).
(9) În condiţiile în care o contestaţie este admisă, candidatul va dobândi calitatea de student numai dacă media
generală obţinută este mai mare decât cea a ultimului candidat admis pe listele afişate iniţial. În cazul în care
candidatul care a contestat obţine o medie egală cu cea a ultimului candidat admis pe listele afişate iniţial se
apelează la criterii de departajare.
(10) Decizia comisiei de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.
(11) După stabilirea rezultatului final al concursului de admitere nu se admit contestaţii care au la bază
necunoaşterea metodologiei de admitere.
(12) După afişarea rezultatelor finale şi pe parcursul anului I de studii nu sunt admise transferuri.
(13) Candidaţilor declaraţi admişi li se va elibera adeverinţa care să certifice calitatea de student doar după
deschiderea anului universitar.
(14) Actele de studii ale candidaţilor declaraţi admişi rămân la dosarul studentului pe întreaga perioadă de
şcolarizare şi se eliberează odată cu adeverința de absolvire.
(15) Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut în urma concursului de admitere
se restituie după afişarea rezultatului final al concursului de admitere, necondiţionat (fără perceperea unor taxe)
pe baza legitimaţiei de concurs, la secretariatele facultăţilor (conform programului de lucru al acestora).
(16) Studenții înmatriculați la taxă, au obligația de a depune la secretariatul facultății în termen de cel mult 10
zile de la data începerii anului universitar, diploma de studii și foaia matricolă în original. Se admit copii certificate
cu originalul ale diplomelor pentru studenții cu taxă care prezintă adeverință eliberată de o instituție de învățământ
superior la care este înmatriculat pe locuri cu finanțare de la buget.
Art. 7 – Alte precizări:
(1) USAMV din Bucureşti poate oferi cazare, contra cost, pentru studenţii din anul I, în căminele din
Campusurile studenţeşti (Campusul Agronomie Herăstrău şi Campusul Cotroceni – Medicină Veterinară) în funcţie
de solicitări şi de spaţiile disponibile. Pentru aceasta, candidaţii îşi vor exprima opţiunea pentru cazare odată cu
înscrierea la concursul de admitere, în fişa de înscriere.
(2) În cazul în care un candidat poate beneficia de scutire de taxă de cazare în condiţiile legii şi ale
regulamentelor USAMV din Bucureşti, acesta va depune documentele care atestă acest fapt la Direcția Campus
Studenţesc odată cu cazarea (în general, în ultimele trei zile ale lunii septembrie, înaintea începerii anului
universitar).
(3) Facultăţile pot acorda, în afara cifrei de şcolarizare aprobate, cel puţin, un loc pentru studii gratuite
absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat, proveniţi din Centrele de Plasament.
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CAPITOLUL III
PARTICULARITĂŢI ALE CONCURSULUI DE ADMITERE PE CICLURI
I. Studii universitare de licenţă
ETAPA I
Art. 8 Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe facultăţi, iar în cadrul
facultăţilor pe domenii de studii de licenţă, la programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu în cadrul USAMV din Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 9 Admiterea la studii universitare de licenţă se face prin concurs. Probele de concurs / modalitatea de
susţinere sunt prezentate în (Anexa_4).
Art. 10 La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de
bacalaureat sau echivalentă.
Ar. 11 Oferta educaţională conţinând numărul de locuri pe facultăţi, domeniile de studii, precum şi capacitatea
de şcolarizare pentru fiecare program de studii este prezentată în Anexa_5.
Art. 12 Calendarul desfăşurării concursului de admitere este stabilit în funcţie de forma de organizare a
învăţământului (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă) precum şi de modalitatea de susţinere a probelor
de concurs (interviu, probă scrisă / testare).
Art. 13 Calendarul desfăşurării concursului de admitere permite posibilitatea înscrierii cu mai multe opţiuni
indiferent de modalitatea de susţinere a probelor de concurs.
Art. 14 Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate,
parcurgându‐se etapele enumerate mai jos:
(1) Candidatul primeşte de la comisia de admitere un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv
adresa de e‐mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele
cerute sub semnătură proprie.
(2) La dosar se anexează următoarele acte:
a. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în original sau copie;
b. adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie pentru absolvenţii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2018;
c. certificatul de naştere, în orginal sau copie;
d. certificatul de căsătorie, în original sau copie (dacă este cazul);
e. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie,
din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau programul de studii pentru care candidează;
f. patru fotografii tip carte de identitate;
g. copie după buletinul sau cartea de identitate;
h. chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/program de studii la care se înscrie), sau după
caz, adeverinţa necesară scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că scutirea de la plata taxei de
înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/ program de studii;
i. cererea prin care se solicită de către candidaţi susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;
j. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio‐economic (din centre de plasament,
orfani, rromi și persoane cu dizabilități).
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).

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
(3) 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.
(4) 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.
(5) Dosarul completat cu actele menţionate mai sus rămâne pe toată perioada concursului de admitere la
comisia tehnică unde s‐a făcut înscrierea.
(6) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de
înscriere nu pot fi modificate.
(7) Candidaţilor înscrişi li se eliberează Legitimaţia de concurs. În cazul în care candidaţii se înscriu la mai multe
facultăţi, acestea sunt precizate în ordinea specificată (conform precizărilor de la par. 3). Legitimaţia de concurs
confirmă înscrierea candidatului şi, de asemenea, conţine şi Declaraţia de conformitate din partea acestuia.
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Art. 15 (1) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de
5,00.
(2) În cazul domeniilor/programelor de studii cu probă de concurs Interviu (constând într‐o discuţie liberă
purtată între membrii Comisiei de admitere şi candidat iar pentru specializarea Peisagistică se testează aptitudinile
specifice programului de studii), media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media
de la bacalaureat şi 30% nota/media aritmetică la una din probele de bacalaureat ‐ limba română/limba maternă,
matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie
umană) sau geografie (la alegerea candidatului). În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a
candidatului de pe ultimul loc repartizat pe lista iniţială, se declară admis candidatul cu media cea mai mare la
bacalaureat, iar dacă egalitatea persistă, se declară admis candidatul care a obţinut, la examenul de bacalaureat,
cea mai mare notă la disciplina limba română.
(3) La programul de studii Medicină veterinară se va proceda după cum urmează:
a. în limba română: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 50% nota de la
proba scrisă (constând în întrebări tip grilă, cu o singură variantă de răspuns, formulate din două discipline:
Biologie ‐ clasa XI şi Chimie organică (capitole) din clasa a X şi a XI) şi 50% media de la bacalaureat. În cazul
existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a candidatului de pe ultimul loc repartizat în lista
iniţială, se declară admis candidatul care a obţinut cea mai mare notă la proba scrisă iar dacă egalitatea
persistă, se declară admis candidatul care a obţinut, la examenul de bacalaureat, cea mai mare notă/medie
aritmetică la proba de bacalaureat – limba română;
b. în limba engleză/franceză: media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 85%
media de la bacalaureat, 10% motivaţia alegerii profesiei şi a Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti
(eseu) şi 5% voluntariat în folosul comunităţii şi/sau al protecţiei animalelor (adeverinţe/recomandări). În
cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a candidatului de pe ultimul loc repartizat în
lista iniţială, se declară admis candidatul care a obţinut, la examenul de bacalaureat cea mai mare notă de
la proba de bacalaureat – limba maternă iar dacă egalitatea a persistat, se declară admis candidatul care
va obţine un rezultat mai bun la testul de departajare (există precizări în Metodologia proprie a FMV).
(4) În cazul în care, pentru proba de bacalaureat – limba română, candidatul a susţinut 2 examene (scris şi oral),
evaluate cu două note, pentru calculul mediei generale de admitere se face media aritmetică a celor 2 note.
Art. 16. La finalizarea înscrierilor, în funcţie de modalitatea de susţinere a concursului de admitere, se
alcătuiesc liste iniţiale pentru fiecare domeniu/program de studii după cum urmează:
a. pentru proba Interviu, Lista se generează în ordinea opţiunilor şi a mediilor generale obţinute de către
candidaţii declaraţi admişi la interviu;
b. pentru proba scrisă/testare, Lista se generează în ordine alfabetică.
Art. 17. Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor înscrise în listele de înscriere se face în scris, în
termen de, cel mult, 24 de ore de la afişarea acestora. Comisia de admitere verifică sesizarea şi, după caz,
efectuează corecturile.
Art. 18. Rezultatul probelor scrise/testare se afişează în ordinea mediilor.
Art. 19. Actele depuse în original după data limită stabilită prin Calendarul desfăşurării concursului de admitere
nu se iau în considerare pentru ocuparea unui loc cu finanţare de la buget devenit vacant.
Art. 20. Având în vedere că primul criteriu, folosit în ierarhizarea candidaţilor, îl reprezintă opţiunea, candidaţii
înscrişi cu opţiunea a doua şi următoarele pot fi declaraţi admişi la domeniul respectiv, numai în situaţia în care
numărul locurilor nu se ocupă de candidaţii înscrişi cu prima opţiune.
Art. 21. Pentru asigurarea transparenţei, în perioada înscrierilor, se va afişa zilnic numărul candidaţilor înscrişi
cu prima opţiune pe fiecare domeniu.
Art. 22. Stabilirea şi afişarea listei candidaţilor admişi la taxă se face după achitarea tranşei I din taxa de studii
în perioada stabilită prin Calendarul desfăşurării concursului de admitere.
Art. 23. Locurile finanţate de la bugetul statului rămase vacante se vor ocupa prin glisarea candidaţilor
admişi la învăţământul cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, cu condiţia existenţei în dosarul
candidatului a diplomei de bacalaureat/adeverinţei în original. Tranşa I din taxa de studii achitată, în acest caz, se
restituie, la cerere, începând cu luna octombrie 2018.
Art. 24. Rezultatul final al concursului de admitere:
A. Etapa a II‐a a concursului de admitere presupune afişarea:
a. Listei candidaţilor pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;
b. Listei candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;
c. Listei candidaţilor având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna din primele două liste).
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B. Etapa a III‐a cuprinde:
a. încasarea taxei de înmatriculare pentru candidaţii de pe lista cu finanţare de la buget;
b. încasarea taxei de înmatriculare, a TRANŞEI I din taxa de studii pentru candidaţii de pe lista locurilor cu
taxă;
c. locurile cu finanţare de la buget rămase vacante, ca urmare a neachitării taxei de înmatriculare în
perioada stabilită prin calendar, se vor ocupa prin glisare numai de către candidaţii de pe listele cu taxă
care şi‐au achitat, în aceeaşi perioadă, taxa de înmatriculare, prima tranşă din taxa de studii şi au depus
diploma de bacalaureat în original;
d. în acest caz, prima tranşă din taxa de studii achitată anterior se restituie la cerere începând cu luna
octombrie 2018;
e. etapa a treia se finalizează cu afişarea:
i. listei candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget;
ii. listei candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă;
iii. listei candidaţilor RESPINŞI (va cuprinde şi candidaţii care nu au achitat taxa de înmatriculare şi
taxa de studii).
Art. 25. Înmatricularea în anul I a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere, pentru anul
universitar 2018 – 2019, se face prin Decizia Rectorului USAMV din Bucureşti.
Art. 26. USAMV din Bucureşti, prin intermediul facultăţilor, semnează cu fiecare student înmatriculat la un
program de studii un contract de studii universitare (Anexa_6). Nesemnarea contractului de studii în termenul
stabilit de fiecare facultate determină pierderea dreptului câştigat prin concurs. Modelul de contract de studii se
afişează de către facultăţi, pe durata admiterii, la aviziere şi pe paginile web.
Art. 27. Statutul de student, finanţat prin granturi de studii (buget) sau cu taxă (cu excepția celor admiși pe
locurile destinate absolvenților de licee situate în mediul rural), se actualizează după primul semestru al anului I şi
apoi anual, în funcţie de performanţele universitare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
activitatea profesională a studenţilor şi cu cele stipulate prin contract.
Art. 28. În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi, buget
sau cu taxă. Toţi studenţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii stabilite prin contractul de studii, prin Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor şi prin Codul studentului.
Art. 29. Studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă vor prezenta următoarele acte:
a. dipoma de bacalaureat (sau echivalenta ei) în original, în termenul stabilit în calendar;
b. copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta ei) certificată cu originalul şi adeverinţă de la o altă
universitate, din care să rezulte că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva universitate.
II. Studii universitare de master
Art. 30. Studiile universitare de master asigură, fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într‐un
domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea
competenţelor pentru cercetarea ştiinţifică.
Art. 31. Admiterea se organizează pe facultăţi, iar în cadrul facultăţilor pe programele de studii de master
existente corespunzător formelor de învăţământ aprobate în cadrul universităţii.
Art. 32. Structura USAMV din Bucureşti, cu facultăţile, domeniile, programele de studii, numărul de credite,
forma de studii, precum şi probele de concurs şi numărul de locuri sunt prezentate în Anexa_4 și Anexa_5, care face
parte integrantă din prezenta Metodologie.
Art. 33. 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 LEN 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare).
Art. 34. (1) 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 MEN.
(2) Românii de pretudindeni, absolvenți cu diplomă de licență din România sau dintr‐un alt stat membru al
Uniunii Europene (UE) sau al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), precum și absolvenți cu diplomă
de licență sau echivalentă, recunoscută de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
(CNRED), se înscriu direct la concursul de admitere organizat de instituțiile de învățământ superior acreditate din
România, pe locurile alocate de MEN în acest scop.
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Art. 35. Calendarul desfăşurării concursului (înscrierea candidaţilor, susţinerea probelor, afişarea rezultatelor,
încasarea taxelor, rezultatul final) se stabileşte de către Senatul universitar şi se afişează la aviziere şi pe paginile
web ale USAMV din Bucureşti şi ale facultăţilor.
Art. 36. Persoana care a fost admisă la master are calitatea de student pe toată durata studiilor.
Art. 37. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii de master poate urma,
o singură dată, un program de studii de master pe locuri finanţate de la bugetul de stat.
Art. 38. Candidaţii care, anterior concursului de admitere, au fost studenţi înmatriculaţi pe locuri finanţate de
la buget şi care au fost exmatriculaţi de la studiile de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere
numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.
Art. 39. Studentul la studii de master, înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă, beneficiază de burse şi
drepturi sociale în condiţiile legii.
Art. 40. Înscrierea la concursul de admitere la master într‐un domeniu, se poate face indiferent de domeniul
în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise
şi orale (Anexa_4) pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei este de
competenţa fiecărei facultăţi, care o şi publică prin afişare la aviziere şi pe pagina web.
Art.41. 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.
Art. 42. 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 2017‐2018, 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;
i. chitanţa de plată a taxei de înscriere;
j. 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).

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, candidaţii a căror
vârstă nu depăşeşte 26 ani şi care se pot încadra în una din situaţiile de mai jos:
a.
b.
c.
d.

orfani de ambii părinţi;
proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
copiii personalului didactic aflat în activitate;
angajaţii pe perioadă nedeterminată în cadrul USAMV din Bucureşti sau copiii acestora.

Art. 43. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor publicate de fiecare facultate la avizier
sau pe pagina web.
Art.44. Accesul candidaţilor în sălile de concurs se încheie cu 5 minute înainte de începerea probei. Candidaţii
care nu sunt în sală la comunicarea subiectelor pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. La intrarea în sală
se verifică identitatea candidaţilor, pe baza buletinului sau a cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs.
Candidaţii îşi ocupă locurile în sala de concurs numai după ce au lăsat în locurile indicate orice materiale scrise sau
alte obiecte personale. Documentele de legitimare se ţin pe bancă, la locul de concurs, pe toată durata desfăşurării
probelor.
Art. 45. Lucrările scrise se redactează numai pe hârtie tip, distribuită de responsabilul de sală. Colţul lucrării,
cu numele candidatului şi numărul de concurs, se închide numai la predarea lucrării, în prezenţa personalului tehnic
şi/sau de supraveghere. Eventualele ciorne se fac numai pe hârtie ştampilată, distribuită în acest scop de echipa de
supraveghere şi se predau o dată cu lucrarea. La cerere, responsabilul de sală va distribui candidaţilor coli tip în plus
faţă de cele înmânate iniţial, arătându‐le, în prealabil, întregii săli pentru a se vedea că sunt nescrise. Pentru colile
suplimentare, ca şi pentru cele primite iniţial, vor fi completate rubricile din colţul marcat, care urmează să fie lipit.
În cazul testului‐grilă metodologia de completare este înscrisă pe faţa a doua (verso) a paginii.
Art. 46. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte şi al distribuirii acestora, candidaţii nu mai pot părăsi sala
decât dacă predau lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia; candidaţii nu pot părăsi sala chiar în situaţia în
care renunţă la concurs, decât după minimum o oră.
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Art. 47. Orice fraudă sau tentativă de fraudă duce la eliminarea candidaţilor din concurs, menţionându‐se în
toate documentele "fraudă ‐ eliminat din concurs".
Art. 48. La predarea lucrării, fiecare candidat va semna în tabelul nominal şi va veghea ca alături de numele
său, înscris în colţul lucrării ce urmează să fie închis, să semneze responsabilul de sală.
Art. 49. Orice semn distinctiv pe lucrarea scrisă, cât şi menţionarea numelui în afara spaţiului secret atrage
după sine anularea lucrării respective.
Art. 50. Timpul de desfăşurare a unei probe scrise este de 3 ore.
Art. 51. Criteriile de verificare şi notare vor fi stabilite ţinându‐se seama de specificul domeniului. Baremurile
de notare vor fi afişate odată cu rezultatul concursului de admitere.
Art. 52.(1) Lucrările scrise ale candidaţilor vor fi verificate şi punctate separat de către doi corectori care fac
parte din comisia de admitere.
(2) Pentru a se asigura secretul notelor acordate independent de către cei doi corectori, acestea nu vor fi
înregistrate pe teze, ci numai în borderourile individuale, care se păstrează la nivelul comisiei de admitere.
(3) Dacă între notele acordate pentru aceeaşi lucrare de către cei doi corectori nu sunt diferenţe strict mai mari
decât un punct, atunci media aritmetică a notelor respective constituie media (nota) finală a lucrării. În caz contrar,
teza în cauză va fi încredinţată pentru corectare unui al treilea cadru didactic (desemnat de comisia de admitere
prin tragere la sorţi), care va stabili nota finală a lucrării.
(4) În cazul lucrărilor tip grilă, dacă între notele acordate pe aceeaşi lucrare de către cei doi corectori sunt
diferenţe, lucrarea în cauză va fi încredinţată pentru corectare unui alt membru din Comisia de admitere a fiecărei
facultăţi, care va stabili nota finală a lucrării.
(5) Nota finală va fi trecută pe teză înainte de deschiderea lucrării, sub semnătura preşedintelui şi a secretarului
comisiei de admitere din facultatea respectivă.
(6) Absentarea candidaţilor de la una din probe conduce la eliminarea acestora din concurs.
(7) Nota de promovare a unei probe trebuie să fie de cel puţin 5,00.
Art. 53. 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.
Art. 54. În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc finanţat
de la buget, se apelează la următoarele criterii de departajare:
a. pentru programele de studii la care una din probe se desfăşoară în "scris", iar cealaltă "oral", se declară
admis candidatul care a obţinut, la proba scrisă, media cea mai mare;
b. pentru programele de studii la care ambele probe se desfăşoară în "scris", se declară admis candidatul care
a obţinut nota cea mai mare la prima probă.
Art. 55. Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile numai pentru domeniile din cadrul
USAMV din Bucureşti.
Art. 56. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere a facultăţii, se aduc
la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul facultăţii şi pe pagina web a acesteia.
Art. 57. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la registratura
universităţii/facultății în termen de, cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor. Termenul limită de depunere a
contestaţiilor se afişează odată cu listele candidaţilor declaraţi admişi, respectiv declaraţi respinşi.
Art. 58. Candidatul căruia i s‐a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student numai dacă media generală
este mai mare decât cea a ultimului candidat admis iniţial. În cazul în care obţine o medie egală cu a ultimului
candidat admis iniţial, se aplică prevederile articolului 54 din prezenta Metodologie indiferent de modul de
soluţionare a contestaţiilor.
Art. 59. După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor şi de răspuns (prin afişare) la acestea, rezultatul
concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de
competenţa instituţiei de învăţământ superior [conform Art. 6 alin. (7) din prezenta Metodologie]. Decizia comisiei
de contestaţii este definitivă. La proba "orală" nu se admit contestaţii. După stabilirea rezultatului final nu se admit
contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
Art. 60. Locurile cu finanţare de la buget, rămase vacante ca urmare a neachitării taxei de înmatriculare, se vor
ocupa numai de către candidaţii de la învăţământul cu taxă, care îşi achită, în perioada stabilită de facultate, taxa
de înmatriculare şi prima tranşă a taxei de studii.
Art. 61. 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, la dosarul candidatului. În acest
caz se restituie, la cerere, taxa de studii achitată anterior.
Art. 62. Candidaţii declaraţi admişi se înmatriculează prin decizie a rectorului.
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III. Studii universitare de doctorat
Art. 63. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul
Şcolilor Doctorale.
Art. 64. În cadrul USAMV din Bucureşti, care este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD) funcţionează două Şcoli Doctorale :
a. Şcoala Doctorală „Ingineria şi Managementul Resurselor Vegetale şi Animale” care organizează şi
desfăşoară studii universitare de doctorat în domeniile: Agronomie, Horticultură, Inginerie și Management
în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Biotehnologii și Zootehnie;
b. Şcoala Doctorală „Medicină Veterinară” în domeniul Medicină Veterinară.
Art. 65. Calendarul admiterii la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018 ‐ 2019 este
prezentat în Anexa 7 la prezenta Metodologie.
Art. 66. Studiile universitare de doctorat se organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă și frecvență
redusă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, precum şi pe locuri cu taxă sau
alte surse legal constituite.
Art. 67. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat pe IOSUD sunt stabilite prin Ordin al Ministrului
Educaţiei Naționale, iar numărul de locuri cu taxă este fixat prin Hotărâre a Senatului Universităţii.
Art. 68. Pentru concursul de admitere la doctorat, fiecare conducător ştiinţific (care are repartizate locuri la
doctorat) propune o comisie formată din 3‐5 membri, iar preşedintele este conducătorul ştiinţific al fiecărui
candidat.
Art. 69. (1) Concursul de admitere constă în:
a. un examen scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o limbă de circulaţie internaţională;
b. un examen oral bazat pe două probe.
(2) Examenul de competenţă lingvistică, la o limbă de circulaţie internaţională, este susţinut în cadrul
Colectivului de limbi străine din cadrul USAMV din Bucureşti. Rezultatul examinării se exprimă prin „admis” sau
„respins”.
(3) În cazul în care candidatul posedă un certificat de competenţă lingvistică recunoscut internaţional (e.g.
Toefl, Cambridge, Goethe, IELTS) examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.
(4) Prima probă a examenului oral constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei
bibliografii afişate la avizierele departamentelor în care activează conducătorii de doctorat.
(5) A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe baza unui
interviu în cadrul comisiei de concurs.
(6) Notarea fiecărei probe la examenul oral se face individual de către fiecare membru al comisiei de concurs
cu note de la 1 la 10. Nota probei se calculează ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei. Media concursului
se calculează ca medie aritmetică a notelor de la cele două probe.
(7) Media minimă, pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis, este 8,00.
Art. 70. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD, într‐un domeniu
de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală
cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de, cel puţin, 300 credite transferabile
(ECTS). Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se evaluează pe baza bibliografiei întocmite de către
conducătorul de doctorat.
Art. 71. La concursul de admitere la doctorat se pot înscrie absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă
organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 (învăţământ de lungă durată).
Art. 72. La admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat pot candida şi cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea
studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va face de către Direcţia de specialitate din cadrul MEN,
înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la
înscrierea la concurs Atestatul de Recunoaştere a Studiilor.
Art. 73. Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română
eliberat de instituţii abilitate de MEN.
Art. 74. Cetăţenii străini de etnie română vor fi admişi, în urma concursului de admitere, conform
reglementărilor în vigoare şi metodologiei specifice aprobate de MEN.
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Art. 75. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:
1. fişa de înscriere (cerere – tip);
2. curriculum vitae ‐ format europass;
3. lista lucrărilor publicate şi/sau comunicate;
4. recomandări din partea a două cadre didactice universitare sau a doi specialiști din cercetare care
cunosc activitatea candidatului;
5. formularea și argumentarea temei de cercetare (max.1 pag.), avizată de conducătorul de doctorat;
6. certificat de competenţă lingvistică recunoscut internațional (după caz);
7. copie xerox a C.I.;
8. chitanţa de achitare a taxei de admitere;
9. originale și copii xerox după următoarele acte:
a) certificat de naştere;
b) certificat de căsătorie/de schimbare a numelui (unde este cazul);
c) diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
d) diploma de licenţă şi foaia matricolă/supliment la diplomă (promoţiile cu 4, 5 şi 6 ani de studiu);
e) diplomă de master şi suplimentul la diplomă (obligatoriu pentru promoţiile în sistem Bologna);
f) pentru absolvenţii anului 2018 este valabilă adeverinţa de absolvire a studiilor de licență profesii
reglementate/master.
Art. 76. Cuantumul taxei de admitere este stabilit de Senatul Universitar şi se afişează la avizierul secretariatului
Şcolii doctorale şi pe pagina web a universităţii.
Art. 77. (1) Pot beneficia de 50% reducere din plata taxei de admitere următorii candidaţi cu vârstă de până la
26 ani, care se află în una din situaţiile de mai jos:
a. copiii personalului didactic aflat în activitate;
b. orfani de ambii părinţi;
c. cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
d. salariaţii sau copii salariaţilor din USAMV din Bucureşti.
(2) Scutirea de plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte
din categoriile de mai sus.
(3) Taxa de admitere nu se restituie.
Art. 78. La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din Uniunea
Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor
universitare de master sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalenta studiilor universitare de lungă durată
(4, 5 sau 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Direcţia
de specialitate din cadrul MEN, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având
obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs Scrisoarea de Acceptare la Studii.
Art. 79. Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului de admitere.
Art. 80. (1) Actele necesare înscrierii la doctorat a cetăţenilor din state terţe UE sunt:
a) Acordul de principiu din partea conducătorului de doctorat şi al universităţii ;
b) Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (emisă de CNRED /MEN);
c) Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română;
d) Curriculum vitae – format europass (tradus în limba engleză/română);
e) Copie xerox după paşaport (primele 5 pagini) sau după un alt act de identitate ;
f) Dovada achitării taxei de admitere;
g) Certificat medical (într‐o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce
urmează a se înscrie la studiile doctorale nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni care ar face
imposibilă parcurgerea în bune condiţii a stagiului de pregătire prin doctorat;
h) Originale și copii legalizate traduse în limba română după următoarele acte :
i. Diplomele de absolvire a studiilor universitare de licenţă şi master (în sistem Bologna) sau
echivalentele acestora;
ii. Foile matricole / suplimentele la diplomă ale actelor de studii;
iii. Diplomă de bacalaureat sau echivalenta acesteia;
iv. Copie după certificatul de naştere.
(2) Originalele acestor documente trebuie să fie autentificate (ştampilate) de către Ambasada României din
ţara emitentă sau să aibă Apostila de la Haga (dacă ţara respectivă este semnatară a Convenţiei de la Haga).
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Art. 81. (1) Pentru candidaţii proveniţi din state terţe UE, admiși la forma de învățământ cu frecvență redusă,
taxele se achită în Euro, în contul deschis special la BCR, în următorul cuantum:
a) 350 € taxa de admitere pentru domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii și
Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală;
b) 400 € taxa de admitere pentru domeniul Medicină Veterinară.
(2) Taxele de şcolarizare, în valută, pentru cetăţenii care studiază pe cont propriu valutar (CPV), se plătesc pe
întreaga durată a anului de învăţământ (12 luni).
Art. 82. (1) Listele candidaţilor declaraţi admişi şi listele candidaţilor respinşi vor fi afişate pe domenii de studii
şi Şcoli Doctorale la Avizierul secretariatului Şcolii Doctorale.
(2) Doctoranzii cu taxă au obligaţia de a achita prima tranşă din taxa de studii după afişarea rezultatelor la
examenul de admitere.
Art. 83. Cuantumul taxelor de studii și a tranșelor de achitare a acestora se stabileşte anual prin Hotărârea
Senatului Universitar şi se comunică la avizierul secretariatului Şcolii Doctorale.
Art. 84. Candidaţii admişi la studii universitare de doctorat care nu îşi achită prima tranşă a taxei de studii în
termenul fixat îşi pierd locul câştigat prin concurs.
Art. 85. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, pe baza
actului de identitate.
Art. 86. Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii
Doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), iar înmatricularea candidaţilor admişi se
face prin Decizia Rectorului USAMV din Bucureşti.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 87. Înscrierea la concursul de admitere, confirmă acceptarea deplină, din partea candidaţilor, a prezentei
Metodologii.
Art. 88. Prezenta Metodologie este valabilă pentru concursul de admitere organizat în anul 2018 pentru anul
universitar 2018‐2019, la toate ciclurile şi la toate formele de învăţământ.
Art. 89. Modul de desfăşurare a probelor pentru concursurile de admitere la domeniile/programele de studii
cu probă scrisă/testare se stabileşte prin procedură (metodologie) proprie fiecărui domeniu/program de studii şi
constituie anexă la prezenta metodologie.
Art. 90. Pentru perioada de înscriere sau susținerea probelor de concurs la programele de studiu din USAMV
din București, candidații pot beneficia la cerere de cazare gratuită în campusul universității în limita locurilor
disponibile.
Art. 91. Prezenta Metodologie înlocuieşte Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere pentru anul universitar 2017‐2018, aprobată de Senatul universitar la data de 31.01.2017.
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