ANEXA_1

CALENDARUL
desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2018– 2019– sesiunea I
la studii universitare de licenţă învățământ cu frecvenţă, proba de concurs: INTERVIU
09 – 21 iulie Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între
orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 15 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;
21 iulie Ultima zi pentru depunerea documentelor în original (diploma de bacalaureat sau adeverința), necesară pentru
ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;
25 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);
25 – 30 iulie Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget;

Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă
de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 29 iulie a.c.
când nu se fac încasări;
01 august Afișarea listei candidaților pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de
înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;
01 – 03 august Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă rămase
vacante;
04 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 achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din
taxa de studii);

Specializarea Medicină Veterinară ‐ limba română ‐ din cadrul Facultății de Medicină Veterinară
09 – 18 iulie  Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbătă și
duminica între orele 8:30 – 13:30;
18 iulie  Afișarea listei nominale a candidaților înscriși în ordine alfabetică, sala, data și ora prezentării la proba scrisă;
20 iulie 
‐
‐
‐

Desfășurarea probei scrise;
ora 8.00 ‐ accesul în sălile de concurs se face pe baza cărții de identitate sau pașaportului și a legitimației de concurs;
ora 8.30 – distribuirea formularelor de completare a răspunsurilor;
Depunerea contestațiilor asupra conținutului întrebărilor (registratura USAMV B în termen de 2 ore de la finalizarea
probei, inclusiv evaluarea primară a lucrării prin citire computerizată – scanare sau prin corectură manuală);

23 iulie  Ultima zi pentru depunerea documentelor în original (diploma de bacalaureat sau adeverința), necesară pentru
ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;
24 iulie  Afișarea rezultatului probei scrise și a clasamentului provizoriu;
24 iulie  Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul probei scrise și/sau rezultatul
concursului și comunicarea deciziei;
25 iulie  Afișarea rezultatului după contestații:
‐ Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;
‐ Lista provizorie a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;
‐ Lista candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);
25 – 30 iulie 

30 iulie 
31 iulie ‐ 
01 august




Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget;
Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă;
Afișarea listei finale a candidaților neînmatriculați pe locurile cu finațare de la buget în limita numărului de locuri
repartizat;
Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu finațare 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 achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I
din taxa de studii);
Încasarea taxei pentru candidații neînmatriculați pe locurile cu finațare de la buget în limita numărului de locuri repartizat.

Specializarea Medicină Veterinară ‐ limba engleză/limba franceză ‐ din cadrul Facultății de Medicină Veterinară
2 mai – 01 iulie  Preînscrierea candidaților online pe adresa http://en.fmvb.ro
02 ‐18 iulie  Înscrierea candidaților se poate face online (preînscriere, urmată de trimiterea prin poștă a documentelor) sau la
secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00;
19 iulie  Afișarea listei nominale a candidaților înscriși;
22 iulie  Analiza și prelucrarea dosarelor:
‐ Aprecierea scrisorilor de recomandare/certificatelor de voluntariat;
24 iulie  Afișarea rezultatelor inițiale ale concursului de admitere pentru locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților
respinși
24 – 25 iulie  Depunerea, analiza și soluționarea contestațiilor;
25 – 30 iulie  Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidații admiși pe locurile de la buget și taxă;
30 iulie  Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile finanțate de la buget și taxă și a candidaților respinși
31 iulie  Transmiterea la MEN 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;
03‐06 sept.  Plata primei tranșe din taxa de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă).

Sesiunea II septembrie 2018 a concursului de admitere la studii universitare de licență învățământ cu frecvenţă
se va desfășura în perioada 06 – 15 IX 2018

CALENDARUL
desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2018– 2019
la studii universitare de licenţă învățământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distantă
Perioada de înscriere 09 iulie‐25 septembrie 2018
Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00

