ANEXA_3
METODOLOGIE DE ADMITERE 2018
Program de studiu Medicină Veterinară
(ciclul I – licenţă şi ciclul II – master oferite într‐un program de studiu comasat)
Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV din Bucureşti
Art. 1. Concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018–2019,
domeniul Medicină Veterinară se va desfăşura conform calendarului (Anexa_1), care este parte integrantă a
Metodologiei‐cadru de admitere a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
(USAMV din Bucureşti).
Art. 2. Înscrierea candidaţilor se va face la sediul Facultăţii (Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5, Bucureşti).
Art. 3. Taxa de înscriere este de 200,00 lei, nereturnabilă. Datele privind contul în care se va efectua plata vor fi
afişate în perioada desfăşurării admiterii. Taxa de înmatriculare este de 50,00 lei.
Art. 4. Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele acte:
a. Cererea tip de înscriere completată şi semnată de către candidat, după examinarea conformităţii
datelor solicitate de formularul respectiv;
b. Diploma de bacalaureat (în perioada stipulată în calendarul desfăşurării admiterii) ‐ în original (pentru
buget) sau copie certificată de către persoana desemnată ca fiind conform cu originalul (pentru taxă).
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017‐
2018, pot prezenta la înscriere, pentru prima sesiune de admitere la facultate (iulie ‐ august 2018), în locul
diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu (în original), în care vor fi menţionate obligatoriu media
generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de
bacalaureat.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original (după expirarea adeverinţei originale de promovare a
bacalaureatului), din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la buget, până la data de 01
octombrie 2018, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
c. Foaia matricolă de la liceu (în original sau în copie conform cu originalul certificată de către persoana
desemnată);
d. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în
cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României;
e. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua
specializare) în care să se specifice modul de finanţare pentru fiecare an de studiu;
f. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ
superior care doresc să urmeze o a doua specializare, însoţită de o adeverinţă în care să se specifice
modul de finanţare pentru fiecare an de studii;
g. Cartea de identitate sau paşaportul valabil în copie;
h. Certificatul de naştere, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana
desemnată;
i. Certificatul de căsătorie, original şi în copie conform cu originalul certificată de către persoana
desemnată (dacă este cazul);
j. Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de medicul şcolar sau teritorial sau de către medicul de familie
care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul Medicină
Veterinară;
k. Patru fotografii color tip buletin;
l. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă de achitare prin mandat poştal);
m. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio‐economic (care provin din centre de
plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).
Art. 5. Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei MEN, care va fi comunicată. USAMV din
București – specializarea Medicină Veterinară acceptă pentru înscriere pe locurile finanţate de la buget, fără
examen de admitere, candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III) la olimpiadele şcolare internaţionale
de biologie sau chimie recunoscute de către MEN. De asemenea, doar cu aprobarea Senatului USAMV din
București, sunt acceptaţi pentru înscriere şi laureaţii locurilor I, II, III la olimpiadele naţionale la disciplinele
1

Biologie, Chimie recunoscute de către MEN. În ambele situaţii este vorba numai de laureaţii olimpiadelor
ultimilor 2 ani şcolari (2016 – 2017 şi 2017 – 2018).
Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la buget o singură dată pentru fiecare din
cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, doctorat). Depăşirea duratei învăţământului gratuit,
prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii
universitare.
La înscriere, candidaţii vor primi o legitimaţie de concurs tip.
Art. 6. Taxa de studiu stabilită de Senatul USAMV din București pentru ciclul de studii universitare de licenţă,
pentru anul universitar 2018 – 2019, este de 5200,00 lei /an de studii pentru FMV – specializarea Medicină
Veterinară. Taxa de studii anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă va fi achitată conform calendarului
admiterii şi a contractului de studii).
Art. 7. (1) Desfăşurarea examenului de admitere la USAMV din București – Facultatea de Medicină Veterinară,
specializarea Medicină Veterinară – sesiunea iulie ‐ august 2018
(2) Proba scrisă se va desfăşura în incinta USAMV din Bucureşti, Bulevardul Mărăşti nr. 59, sector 1.
(3) Listele nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară proba scrisă, repartizarea
candidaţilor pe săli, data şi ora prezentării la proba scrisă vor fi afişate la avizierele Facultăţii de Medicină
Veterinară din Bucureşti (Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5), precum şi pe site‐ul acesteia www.fmvb.ro.
(4) Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la
cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatul facultăţii, eventualele neconcordanţe faţă de datele din
cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea probei scrise, pe listele afişate nu se
mai admit nici un fel de modificări.
(5) Accesul candidaţilor în săli, în ziua probei scrise, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului
valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere, începând cu ora 800.
(6) La intrarea în sala de concurs supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat pe baza actului de
identitate şi a legitimaţiei de concurs, iar candidatul semnează în tabelul de prezenţă.
(7) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ‐
soţie, părinte‐fiu/fiică, fraţi‐surori care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să
semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara,
sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşează pe locul corespunzător listelor afişate,
marcat şi prin legitimaţia de concurs tip primită la înscriere. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de
organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător,
candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. Candidaţii sunt aşezaţi în
sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.
(8) În prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare al probei scrise.
(9) Începând cu ora 830 se distribuie candidaţilor formularele de completare a răspunsurilor corecte. Fiecare
candidat are obligaţia de a verifica formularul, pentru a semnala şefului de sală eventualele greşeli de tipărire.
Şeful de sală va decide necesitatea înlocuirii formularului.
(10) După distribuirea formularelor pentru completarea răspunsurilor corecte, supraveghetorii fac instructajul
candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe formular.
(11) Anterior orei de începere a probei scrise, supraveghetorii distribuie caietele cu întrebări pentru concurs.
Fiecare candidat are obligaţia să verifice caietul cu întrebări.
(12) Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu caietele cu întrebări nu mai au
acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a susţine proba scrisă.
(13) La intrarea în sala de concurs, candidaţii vor depozita toate materialele documentare pe care le deţin,
telefoanele mobile şi orice alte obiecte personale, într‐un loc al sălii, care le va fi indicat de către supraveghetori.
Pe durata desfăşurării probei de concurs nu vor avea acces la aceste obiecte.
(14) În timpul probei scrise, candidaţii nu au voie să consulte nici un fel de material, să discute cu alţi candidaţi,
să copieze. Se interzice, de asemenea, folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor proprii, a telefoanelor
mobile sau a oricăror dispozitive electronice de comunicare. Cei surprinşi asupra faptului vor fi eliminaţi din
concurs.
(15) Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează
cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere. Excluderea din examen este consemnată într‐
un proces verbal ce va fi semnat de către toţi membrii comisiei de supraveghere şi de către candidat. Alte
precizări în acest sens sunt prevăzute în Metodologia‐cadru de admitere (2018 ‐ 2019) a USAMV din Bucureşti.
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(16) Proba scrisă se desfăşoară după un sistem tip grilă univariantă (fiecare întrebare are 5 variante de răspuns,
dintre care o singura variantă este corectă).
(17) Formularele de completare a răspunsurilor corecte trebuie completate fără ştersături după următoarele
reguli:
a. Pentru completare se foloseşte, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru închis;
b. Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează cu „ ” căsuţele respective, iar căsuţele
corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
c. Nu se admit formulare cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea
sistemului electronic de prelucrare a răspunsurilor.
(18) Candidaţii care fac greşeli sau ştersături pe formularul probei de concurs, ce pot fi considerate semne
distinctive, îl pot reface (vor solicita un formular nou) fără a depăşi însă timpul destinat acestei probe. În aceste
condiţii, formularul iniţial este anulat pe loc de către şeful de sală, sub semnătură; formularele anulate sunt
predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.
(19) Candidaţii vor fi atenţionaţi să ia în calcul timpul necesar completării unui nou formular, pentru a nu risca
expirarea timpului pentru proba de concurs, înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs.
(20) Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de concurs care sunt primite de la
supraveghetori.
(21) Din momentul începerii probei scrise niciun candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 1
oră şi numai după ce a predat lucrarea şi a semnat borderoul de predare a acesteia. După părăsirea sălii,
niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia
situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi
din sală maximum 10 minute. În acest timp, lucrarea va rămâne pe masă la locul candidatului. Timpul absenţei
din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.
(22) Timpul de examen (durata probei scrise) începe din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit
ultimul caiet cu întrebări pentru concurs. Şeful de sală notează la loc vizibil şi informează candidaţii despre ora
de începere şi ora de finalizare a probei scrise.
(23) Durata probei scrise este de 3 ore.
(24) Proba scrisă include două discipline (Biologie şi Chimie), totalizând un număr de 100 de întrebări, din care
60 pentru Biologie şi 40 pentru Chimie.
(25) La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau formularul şefului de sală şi semnează în tabelul de predare al
acestuia. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv,
părăsesc sala înainte de finalizarea probei scrise.
Art. 8. Tematica şi bibliografia probei scrise sunt cele afişate pe site‐ul FMVB (www.fmvb.ro) şi la avizierul
facultăţii destinat admiterii.
Art. 9. (1) Corectarea formularelor pentru completarea răspunsurilor corecte se realizează imediat după
finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor),
prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii
electronice. În urma reverificărilor finale, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Candidaţii rămân
în sala de concurs pe locurile corespunzătoare conform distribuţiei până în momentul scanării şi luării la
cunoştinţă a rezultatului evaluării primare. Candidatul care nu doreşte scanarea, respectiv evaluarea primară a
lucrării, poate preda formularul sub semnătură.
(2) Fiecare întrebare are un singur răspuns corect, pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de
concurs este de 100 de puncte. Punctajul obţinut se transformă în note.
(3) Proba scrisă este echivalentul a 50 de puncte.
(4) Criteriul de ierarhizare este reprezentat de media aritmetică dintre nota obţinută în urma susţinerii probei
scrise (50%) şi media examenului de bacalaureat (50%).
(5) În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie finală de concurs egală cu cea a ultimului candidat de pe un
loc finanţat de la buget, respectiv un loc cu taxă, criteriile de departajare sunt:
a. punctajul obţinut la proba scrisă;
b. nota/media obţinută la limba română în cadrul examenului de bacalaureat;
c. punctajul obţinut la disciplina probei scrise Biologie.
(6) Rezultatele iniţiale ale concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se
aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe paginile de internet ale USAMV din București (www.usamv.ro)
şi FMVB (www.fmvb.ro) şi la sediile USAMV din București (Bd. Mărăşti nr. 59, sector 1, Bucureşti) şi FMV B (Spl.
Independenţei nr. 105, sector 5, Bucureşti), la loc vizibil, specificându‐se ora şi data afişării.
3

(7) Lista provizorie a candidaţilor se afişează în data la data prevăzută de calendar, în ordinea descrescătoare a
mediei obţinute, în limita locurilor disponibile şi a existenţei la dosarul de înscriere a diplomei de bacalaureat
sau echivalenta în original/adeverinţa de bacalaureat în original. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine
alfabetică.
(8) Rezultatele concursului de admitere devin finale după soluţionarea contestaţiilor, achitarea taxei de
înmatriculare (50,00 lei), a primei tranşe a taxei de studii pentru locurile cu taxă (2.300,00 lei) şi semnarea
contractului de studii, conform calendarului admiterii şi a precizărilor Metodologiei‐cadru a USAMV din
București.
(9) După afişarea rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie personal acestora, la cerere, pe baza
cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea
vreunei taxe. Actele vor fi restituite de către secretariatul FMVB, pe durata programului de lucru cu publicul
afişat. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată.
(10) Rezultatul concursului se afişează în etape, conform calendarului şi precizărilor Metodologiei‐cadru a
USAMV din București.
Art. 10. Contestaţii. (1) Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor se înregistrează la Comisia de admitere a
facultăţii şi se depun, în termen de 2 ore de la finalizarea scanării ultimului formular, la registratura USAMV din
București. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor.
(2) Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor se analizează de către o comisie de specialitate constituită în
acest scop. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor,
comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, întrebările sunt anulate (hotărârea luată
urmând a fi consemnată într‐un proces verbal semnat de toţi membrii comisiei). Anularea întrebărilor duce la
anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor,
punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.
(3) Contestaţiile privind rezultatele probei scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun la registratura USAMV din
București în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii
pot contesta doar propriile rezultate.
(4) Formularele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se
recorectează, prin citire computerizată (rescanare) şi corectare manuală, în prezenţa candidatului care a depus
contestaţia. Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea
termenului de rezolvare a contestaţiilor. Decizia comisiei de contestaţii privind rezultatele probei scrise este
definitivă.
Art. 11. Alte precizări privind concursul de admitere 2018.
(1) Grilele oficiale cu răspunsurile corecte sunt afişate pe site‐urile www.usamv.ro şi www.fmvb.ro şi la avizierul
facultăţii, la loc vizibil, la finalul probei scrise.
(2) Dacă un candidat care a urmat studii de licenţă (pe care nu le‐a finalizat) susţinute de la bugetul de stat, este
admis, în urma concursului de admitere la FMV, acel candidat va plăti taxă de studii timp de un număr de ani
egal cu cel în care a beneficiat de susţinere bugetară, începând cu anul I.
(3) Dacă un candidat a beneficiat de susţinere bugetară pentru un program integral de licenţă, finalizat sau nu
prin examen de licenţă, acea persoană poate urma doar studii în regim cu taxă.
Art. 12. Dispoziţii finale:
(1) Cadrele didactice implicate în concursul de admitere ca supraveghetori, nu angajează discuţii, nu dau
informaţii şi nu îşi exprimă părerea faţă de conţinutul examenului de admitere decât în limitele prevăzute de
prezenta metodologie.
(2) Orice problemă apărută în timpul desfăşurării concursului de admitere va fi semnalată comisiei de admitere,
singura competentă de a decide şi a comunica soluţia ce se impune.
(3) Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere se atrage atenţia candidaţilor, în mod deosebit, asupra
respectării disciplinei în cadrul concursului de admitere şi a răspunderii prompte, în folosul lor, la solicitările
comisiei de admitere.
(4) Informaţii suplimentare privind concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă la FMVB pot fi
obţinute direct de la secretariatul facultăţii, de la Direcţia Secretariat a universităţii sau de pe adresele web
www.usamv.ro sau www.fmvb.ro.
(5) Prevederile prezentei Metodologii îşi încetează total sau parţial acţiunea de drept în cazul în care apar,
ulterior adoptării sale, reglementări naţionale cu efect contrar sau diferit.
(6) Prezenta Metodologie de admitere la FMVB este Anexa_3 la Metodologia de admitere (2018‐2019) a USAMV
din București.
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METODOLOGIE DE ADMITERE 2018
Program de studii: Medicină Veterinară cu predare în limba ENGLEZĂ
Medicină Veterinară cu predare în limba FRANCEZĂ
(ciclul I‐licență și ciclul II‐master oferite într‐un program de studiu comasat)

I. CONSIDERAȚII GENERALE
a. Pot aplica pentru acest program cetățenii romăni, cetățenii străini din țările UE/EEA, din
Confederația Elvețiană, precum și cei din țările non‐UE, conform prevederilor legale.
b. Perioada de depunere a dosarelor la Secretariatul de Admitere al Facultății de Medicină
Veterinară București, Splaiul Independenței, nr. 105, sector 5 este prevazuta de calendarul
admiterii. Depunerea dosarelor complete se poate face personal de către candidați sau prin
trimitere documentelor necesare admiterii prin poșta ordinară. Candidații vor efectua o
preînscriere online conform calendarului admiterii (http://en.fmvb.ro/)
c. Înscrierea candidaților pentru programul de licență medicină veterinară – predare în limba
engleză/limba franceza se poate face numai pentru anul I.
II.A. Candidații cetățeni români care doresc să studieze la Facultatea de Medicină Veterinară – predare în
limba engleză/franceza vor depune un dosar complet la Secretariatul de Admitere al Facultății de Medicină
Veterinară conținând următoarele documente:
 Cerere de înscriere adresată Rectorului universității;
 Diploma de Bacalaureat – original; pentru persoanele care au absolvit în 2018 și care nu au primit
diploma pot depune temporar Adeverința de absolvire a examenului de Bacalaureat în original,
eliberată de liceul în care a fost promovat examenul de absolvire;
 Scrisori de recomandare/certificate de voluntariat
 Certificatul de naștere – copie legalizată;
 Cartea de identitate – copie;
 Două fotografii;
 Adeverință medicală, care să dovedească compatibilitatea pentru domeniul ales și faptul că acesta
nu suferă de boli infecto‐contagioase.
 Documente care să certifice cunoașterea limbii engleze/limbii franceze (numai pentru candidații
care nu vor susține proba de competență lingvistică, nivel minim B1);
 Ordin de plată care să dovedească plata taxei de evaluare a dosarului candidatului.
II. B. Cetățenii UE/SEE, cetăţenii străini non‐UE sau cetățenii români cu reședința în străinătate vor depune
un dosar complet la Secretariatul de admitere al Facultății de Medicină Veterinară – predare în limba
engleză/franceza, conținând următoarele documente:
 Cererea de înscriere adresată Rectorului universității;
 Diploma de Bacalaureat sau echivalentul Diplomei de Bacalaureat – original, împreună cu
traducerea legalizata sau apostilată (dupa caz) în limba română, engleză sau franceză;
 Foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ secundar – traducere legalizata sau apostilată (dupa
caz) în limba română, engleză sau franceză:
 Scrisori de recomandare/certificate de voluntariat;
 Certificatul de naștere – traducere legalizata sau apostilată (dupa caz) în limba română, engleză sau
franceză;
 Cerere pentru obtinerea scrisorii de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației Naționale
din România – Departamentul de Relații Internaționale (www.edu.ro) pentru cetățenii non‐UE;
documentele necesare obținerii acestui document vor fi trimise către minister de USAMV București;
 Cerere pentru obtinerea atestatului de recunoaștere a studiilor liceale eliberată de Ministerul
Educației Naționale din România ((http://www.cnred.edu.ro), pentru candidații cetățeni UE, EEA sau
Confederația Elvețiană; documentele necesare obținerii acestui document vor fi trimise către
minister de USAMV din București;
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Ordin de plată a taxei de evaluare a dosarelor pentru eliberarea atestatului de recunoaştere a
studiilor liceale (cetăţeni UE). Detaliile de plată se gasesc pe site‐ul CNRED si datele de transmitere
sunt următoarele:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Număr de identificare fiscală: 13729380
Banca Comercială Română – BCR, Sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
SWIFT Code: RNCBROBU
BIC Code: RNCB
 Pașaport (pentru cetățenii non‐UE) sau carte de identitate (pentru cetățeni UE) și două copii de
pașaport sau carte de identitate, din care să reiasă fotografia candidatului, data emiterii și perioada
de valabilitate a documentului;
 Patru fotografii;
 Adeverință medicală, tradusă în limba română, engleză sau franceză, care să dovedească
compatibilitatea pentru domeniul ales și faptul că acesta nu suferă de boli infecto‐contagioase.
 Documente care să ateste cunoștințe de limbă engleză/limba franceza, nivel minim B1 (numai
pentru candidații care nu vor susține probă de competență lingvistică);
 Ordin de plată a taxei de evaluare a dosarului candidatului.
* Copiile legalizate ale Diplomei de Bacalaureat sau echivalentul Diplomei de Bacalaureat, precum și a
certificatului de naștere traduse în limba română pot fi efectuate la un Notariat public din România sau la
Ambasada României / Consulatul Român din țara de reședință.
III. TAXE:
Programul de studii licență – Medicină Veterinară cu predare în limba engleză/limba franceza pune la
dispoziția candidaților:
‐ MEDICINĂ VETERINARĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 15 locuri finanțate de la bugetul de stat; aceste locuri pot fi ocupate prin concurs numai de cetăţenii
români, cetăţenii UE şi cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate;
 15 locuri cu taxă; taxa este de 4.950 Euro/an; aceste locuri pot fi ocupate prin concurs de cetăţenii
români, cetăţenii UE/SEE.
 3 locuri cu taxă; taxa este de 550 Euro/lună; locurile vor fi alocate cetăţenilor non‐UE (CPV), stabilit
de MEN la solicitarea USAMVB.
‐ MEDICINĂ VETERINARĂ CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ
 10 locuri finanțate de la bugetul de stat; aceste locuri pot fi ocupate prin concurs numai de cetăţenii
români, cetăţenii UE şi cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate;
 20 locuri cu taxă; taxa este de 4.950 Euro/an; aceste locuri pot fi ocupate prin concurs de cetăţenii
români, cetăţenii UE/SEE.
 3 locuri cu taxă; taxa este de 550 Euro/lună; locurile vor fi alocate cetăţenilor non‐UE (CPV), stabilit
de MEN la solicitarea USAMVB.
La momentul depunerii documentelor de înscriere, fiecare candidat va face dovada plății unei taxe de 50
Euro nereturnabili pentru evaluarea dosarului de înscriere și a scrisorilor de recomandare/certificate de
voluntariat.
După afișarea rezultatelor inițiale, candidații admiși vor plăti o taxă de confirmare a locului (înmatriculare),
nerabursabilă, de 500 Euro. Aceasta va fi achitată în intervalul menționat de calendarul admiterii.
Taxa de şcolarizare (pentru locurile cu taxă anuală) va fi plătită în două tranşe:
 Tranşa 1 = 2.950 Euro, va fi plătită de candidaţii admişi pe locurile cu taxă în intervalul 03.09.2018 –
06.09.2018.
 Tranşa 2 = 2.000 Euro, va fi achitată până la data intrării în sesiunea de iarnă
Taxa lunară se percepe pentru întreaga durată a anului de învățământ, inclusiv pentru perioada de practică,
prevăzute în planurile de învățământ (respectiv 9 luni efective de învățământ și practică) și se achită în două
tranșe:
 Tranşa 1 = 3300 Euro (echivalentul taxei pe 6 luni) până la data de 06.09.2018
 Tranșa 2 = 1650 Euro (diferența de taxă) până la data intrării în sesiunea de iarnă
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Taxele sus‐menționate vor fi plătite în cadrul perioadelor desemnate în calendarul de admitere la banca și în
contul de mai jos:
Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
BCR, World Trade Center
Bdul Expoziţiei 2, Sector 1, Bucureşti,
Swift code: RNCB ROBU
Cont IBAN: RO59 RNCB 0085 0005 0839 0450
Cetăţenii străini non‐UE vor plăti taxa de studii într‐o singură tranşă.
Neplata taxei de înmatriculare sau a primei tranşe din taxa de studii în intervalul menţionat duce la pierderea
locului ocupat pe listele iniţiale şi plasarea candidatului pe lista candidaţilor respinşi, indiferent de media
obţinută la concursul de admitere.
IV. SUSȚINEREA TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ:
 Testul de competență lingvistică va fi susținut de candidații care nu prezintă la dosarul de înscriere
documente care să certifice competențe de cunoaștere a limbii engleze/limbii franceze.
 Acest test poate fi susținut după cum urmează:
1. Candidații cetățeni români cu domiciliul în România și cetățenii străini care își depun personal
documentele la Secretariatul de Admitere al Facultății de Medicină Veterinară, vor susține proba de
competență lingvistică la momentul înscrierii, în perioada prevazuta de calendarul admiterii;
2. Candidații cetățeni români cu reședința în străinătate și cetățenii străini care transmit dosarul de
concurs prin poșta ordinară vor susține testul de competență lingvistică on line (Skype), în baza unei
programări prealabile, de comun acord cu candidatul și Secretariatul de Admitere în perioada
prevazuta de calendarul admiterii.
 Evaluarea candidaților se va face prin acordarea calificativului ADMIS/RESPINS.
 Rezultatul testului de competență lingvistică va fi comunicat candidatului imediat după finalizarea
testării.
 Candidații care sunt cetățeni ai țărilor în care limba oficială este limba engleză/limba franceza,
precum și cei care prezintă la dosarul de înscriere documente de competență lingvistică eliberate de
instituții recunoscute sau abilitate nu vor susține testul de competență lingvistică.
V. EVALUAREA SCRISORILOR DE RECOMANDARE / CERTIFICATELOR DE VOLUNTARIAT
Scrisorile de recomandare / certificatele de voluntariat vor fi redactate în limba engleză/franceza. Fiecare
document va scoate în evidență disponibilitatea și abilitățile candidatului pentru medicina veterinară. Aceste
documente vor reprezenta 10% din nota finală a concursului de admitere. Candidații care nu prezintă în
dosarul de admitere scrisorile de recomandare/certificatele de voluntariat vor pierde cele 10 procente din
nota finală, fără a fi descalificați.
Evaluarea rezultatelor se va face după cum urmează:
DA = 10% din nota finală
NU = 0% din nota finală
VI. EVALUAREA FINALĂ A CANDIDAȚILOR
Nota finală a candidaților va fi calculată după cum urmează:
1. Media generală a examenului de bacalaureat sau echivalentul examenului de bacalaureat – 90%
2. Scrisorile de recomandare / certificatele de voluntariat –10%
VII. DEPARTAJAREA CANDIDAŢILOR
 În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a candidatului de pe ultimul loc
repartizat pe listele inițiale pentru locurile bugetate sau cu taxă, se declară ADMIS candidatul care a
obținut notele (sau echivalentul notelor în sistemul de notare din România conform criteriilor
precizate în Anexă) cele mai mari la examenele BIOLOGIE/CHIMIE din cadrul examenului de
Bacalaureat sau echivalentul examenului de Bacalaureat.
 Dacă egalitatea persistă, se declară ADMIS candidatul care a obţinut nota cea mai mare la limba
maternă.
Modalitatea de conversie a notelor/mediilor din sistemul de învăţământ pe care l‐a urmat candidatul la
sistemul românesc, se constituie în anexa la prezenta metodologie.
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