
 

V. TAXE ŞI CUANTUMUL ACESTORA 
 

NR. 
CRT. DENUMIRE TAXĂ CUANTUM PERIOADA DE 

ACHITARE 

1. 

Taxă de înscriere - NERETURNABILĂ 

- program studii Medicină 
veterinară 

200 lei, 
indiferent de 
poziţia 
opţiunii 

03-10 septembrie 2018 

- program studii Controlul 
şi expertiza produselor 
alimentare ca primă 
opţiune 

150 lei 03-11 septembrie 2018 

- pentru mai mult de o 
opţiune în cadrul altor 
specializări din USAMV, 
inclusiv programul de 
studii Controlul şi 
expertiza produselor 
alimentare 

50 lei / 
opţiune  03-10 septembrie 2018 

2. Taxă de înmatriculare  

50 lei, 
indiferent de 
programul 
de studii / 
facultate 

 
1. Medicină Veterinară: 
- 12 - 14 septembrie 2018 
 
 
 

2. Controlul şi Expertiza  
Produselor Alimentare: 
- 12 - 14 septembrie 2018 
 
 

3. 

Taxă de studii – prima tranşă  
1. Medicină Veterinară: 
- 12 - 14 septembrie 2018 
 
 
 
 
 
 

2. Controlul şi Expertiza  
Produselor Alimentare: 
- 12 - 14 septembrie 2018 
 
 

- program de studii 
Medicină veterinară 2300 lei 

- program de studii 
Controlul şi expertiza 
produselor alimentare 

1600 lei 
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Important ! 
 

• Toate taxele se vor achita la orice oficiu poștal din țară, prin mandat 
poștal, în contul specificat. Documentul de plată va fi predat comisiei 
de concurs la înscriere, respectiv înmatriculare (conform 
calendarului admiterii). 
 
CONTUL PENTRU ACHITAREA TAXELOR (ÎNSCRIERE, 
ÎNMATRICULARE, TRANŞA I TAXĂ STUDII) este:  

 

Cont Trezorerie Sector 1 Bucureşti 
CUI 4602041 

RO35TREZ70120F330500XXXX 
 

 

• Taxa de înmatriculare se va achita prin mandat poştal. 
• Prima tranşă a taxei de studii (pentru candidaţii de pe lista locurilor 

cu taxă) se va achita pe mandat poştal. 
• Pe chitanţa eliberată de oficiul poştal trebuie să se regăsească 

următoarele date: 
− destinatar: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti), 
− contul, 
− numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului,  
− codul numeric personal al candidatului, 
− tipul de taxă: „înscriere” sau „înmatriculare” sau „studii”. 
• Chitanţele originale rămân în dosarul candidatului pe toată perioada 

concursului. 
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