
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

I. CALENDARUL
DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016
LA STUDII DE MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE

15-18 septembrie 2015 Înscrierea candidaţilor la secretariatul facultăţii de luni până
vineri între orele 8.00-15.00, sâmbăta între orele 08.00-
12.00;

18 septembrie 2015 Afişarea listei nominale a candidaţilor înscrişi în ordine
alfabetică, sala, data şi ora prezentării la proba scrisă;

21 septembrie 2015 Desfăşurarea probei scrise:
-ora 08.00- accesul în sălile de concurs se face pe baza
legitimaţiei de concurs şi  a cărţii de identitate;
-ora 09.00-12.00-desfăşurarea probei de concurs;

21-22 septembrie 2015 Afişarea rezultatului probei scrise şi a clasamentului
provizoriu;

21 -23 septembrie
2015

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise;
Afişarea rezultatului iniţial:
Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu finanţare de
la buget în limita numărului de locuri repartizat;
Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu taxă în
limita numărului de locuri repartizat;

23 septembrie 2015 Ultima zi pentru depunerea în original (diploma de licenţă
sau adeverinţa), necesare pentru ocuparea unui loc cu
finanţare de la buget;

24-25 septembrie 2015 Încasarea taxei de înmatriculare şi semnarea
Contractului de studii pentru candidaţii de pe lista locurilor
cu finanţare de la buget;
Încasarea taxei de înmatriculare, a tranşei I din Taxa de
studii şi semnarea Contractului de studii pentru candidaţii
de pe lista locurilor cu taxă;

28 septembrie 2015 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
taxă în limita numărului de locuri repartizat;
Afişarea listei candidaţilor respinşi (include şi candidaţii care
nu au achitat taxa de înmatriculare şi tranşa I din taxa de
studii).



II.ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza
cărţii de identitate.

1. Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie
datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon
şi cererea (fişa) de înscriere, care se va completa de către candidat cu
toate datele cerute sub semnătură proprie.

2. La dosar se anexează următoarele acte:
 diplomă de studii superioare (sau adeverinţă de studii

superioare promoţia 2015, din care să reiasă nota examenului
de diplomă şi media anilor de studii) – în original sau copie
legalizată;

 suplimentul la diplomă/foaia matricolă – în original sau copie
legalizată;

 diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie
legalizată;

 certificatul de naştere, în copie legalizată;
 certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 copie carte (buletin) de identitate;
 adeverinţă medicală tip;
 patru fotografii tip buletin;
 documentul de plată pentru taxa de înscriere;
 acte doveditoare, 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.

Actele în original vor fi depuse la dosar până pe 23 septembrie 2015

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o
singură specializare următorii candidaţi în vârstă de până la 26 ani
împliniţi în anul 2015, până la 1 octombrie:
- orfani de ambii părinţi;
- cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat după cel
puţin 10 ani de activitate didactică (Legea nr.150/01.06.2007);



- salariaţii sau copiii salariaţilor USAMV Bucureşti.

III.Modalitatea de admitere

Admiterea la studiile universitare de master cu frecvenţă se face
prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la proba
scrisă (test grilă – 90 întrebări) şi a mediei examenului de
diplomă/licenţă.
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată
astfel: 20% nota obţinută la proba scrisă şi 80% media
examenului de diplomă/licenţă.
 Accesul candidaţilor în sala de concurs se realizează pe baza
cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs şi se încheie cu 5
minute înainte de începerea probei. Candidaţii care nu sunt în sală
la comunicarea subiectelor pierd dreptul de a mai susţine examenul
de admitere.
 Departajarea candidaţilor care au obţinut medii egale la
concursul de admitere în vederea ocupării locurilor la buget se va
realiza pe baza mediei obţinute la proba scrisă.
 Locurile cu finanţare la buget rămase vacante ca urmare a
neachitării taxei de înmatriculare se vor ocupa doar de către
candidaţii de la învăţământul cu taxă care îşi achită în perioada 24
– 25 septembrie 2015 taxa de înmatriculare 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 la dosarul candidatului a diplomei de bacalaureat şi a
diplomei de licenţă în original. În acest caz, taxa de studii achitată
se restituie la cerere.
 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.
 Candidatul care nu îşi achită taxa de înmatriculare în perioada
24 – 25 septembrie 2015 şi care nu se prezintă la studii în primele
15 zile de la începerea anului universitar pierde locul cu finanţare
de la buget ocupat prin concurs.



IV.TAXE valabile pentru anul universitar 2015-2016

Taxă înscriere: 150 lei pentru una sau ambele Specializări Master din
cadrul Facultății de Medicină Veterinară București
Taxă înmatriculare:

50 lei (se achită în perioada 24–25.09.2015, indiferent de
tipul de loc (taxa/buget) pe care candidatul s-a clasat)

Taxa de studii anuală pentru studii universitare de master:

Expertiza produselor alimentare
3000 1400* 800 800Controlul şi expertiza alimentelor

ecologice, halal şi kosher
*Se achită în perioada 24 – 25 septembrie 2015 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

Taxa de înscriere se va achita pe mandat poștal distinct.
Taxa de înmatriculare se va achita pe mandat poștal

distinct.
Prima tranșă a taxei de studii (pentru candidații de pe lista

locurilor cu taxă) se va achita pe mandat poștal distinct.
Pe mandatul poştal eliberat trebuie să se regăsească

următoarele date:
 Destinatar USAMV Bucureşti
 Facultatea de Medicină Veterinară
 cont
 CUI
 numele și prenumele complet al candidatului cu

iniţiala tatălui,
 codul numeric personal



 ce taxă reprezintă suma plătită (“înscriere” sau
“înmatriculare” sau “şcolarizare”).

Chitanțele originale rămân în dosarul candidatului pe toată
perioada concursului.

ADMITERE MASTER SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015
NUMĂR LOCURI

Specializarea Nr.
Credite

Proba de concurs/
modalitatea de

susţinere

Număr locuri

BUGET TAXĂ

Expertiza produselor
alimentare 120

1.Probă scrisă (test grilă) 90
întrebări, pondere 20%

2.Media examenului de
diplomă/licență, pondere
80%

- 11

Controlul şi expertiza
alimentelor ecologice,

halal şi kosher
120 - 14


