Metodologie
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere
pentru anul universitar 2012 – 2013
Admiterea în ciclul I - studii universitare de licență

Ediţia: Data: 02.04.2012
Revizia: 2 Data:04.04.2012
Aprobat de SENAT
Data: 04.04.2012

Metodologia
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul I - studii
universitare de licenţă 2012
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV B) este o
universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, căreia Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior - A.R.A.C.I.S., în urma evaluării instituţionale i-a conferit calificativul „Grad de
Încredere Ridicat” pentru perioada 2010-2015 şi are în structura sa programe de studii acreditate /
autorizate să funcţioneze provizoriu de către A.R.A.C.I.S., având dreptul să organizeze concurs de
admitere pentru domeniile fundamentale Ştiinţe inginereşti şi Ştiinţe biologice şi biomedicale.
Capitolul I
CADRUL LEGAL
Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul 2012-2013 se face în conformitate
cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
- Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- Legea nr.441/2001 pentru aprobarea OUG nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, cu modificările ulterioare;
- 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
ulterioare;
- HG nr.966/29.09.2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor
instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de
licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.E.C.T.S. nr.3313/23.02.2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul
universitar 2012-2013;
- Ordinul M.E.C.T.S. nr....../...., privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de
învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013;
- Adresa M.E.C.T.S. nr.714/16.03.2012 cu referire la recunoaşterea diplomelor cetăţenilor
străini din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia
Elveţiană.
Capitolul II
PRINCIPII GENERALE
Art.1(1) Studiile universitare sunt organizate pe cicluri:
- ciclul I - studii universitare de licenţă cu durata de trei sau patru ani;
- ciclul II - studii universitare de master cu durata de doi ani;
- ciclul III - studii universitare de doctorat cu durata de trei sau patru ani.
(2) În cadrul USAMV B se organizează studii pentru profesii reglementate (Medicină
Veterinară), oferite comasat într-un program de studii universitare de licenţă şi master cu durata de şase
ani.

Art.2 Formele de organizare a programelor de studii sunt: învăţământ cu frecvenţă (IF) cu locuri
finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri cu taxă, învăţământ cu frecvenţă redusa (IFR) şi învăţământ la
distanţă (ID) pentru care sunt locuri numai cu taxă.
Art.3(1) La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de bacalaureat
sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului, cu condiţia ca acesta să fie acreditat conform legii.
(2) La concursul de admitere 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 M.E.C.T.S., precum şi a Certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română,
eliberat de către instituţii abilitate de M.E.C.T.S.
(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 MECTS până cel târziu în data de 10.07.2012.
Art.4(1) Admiterea la studii universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza
rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat şi se organizează pe facultăţi, iar în cadrul
facultăţilor pe domenii de studii de licenţă.
(2) Examenul de admitere la Specializarea Peisagistică conţine obligatoriu o probă practică
eliminatorie care se susţine odată cu înscrierea, în cadrul căreia se vor testa calităţile concurenţilor în ceea
ce priveşte:
- înţelegerea caracteristicilor peisajului reprezentat într-o fotografie;
- aptitudinea pentru desen, fără instrumente;
- desenul la scară al dimensiunilor şi obiectelor reale;
- vederea în spaţiu (reprezentări de volume în axonometrie: cub, prismă, piramidă, con, sferă);
- reprezentarea în triplă proiecţie ortogonală (plan, vedere frontală, vedere laterală).
Instrumentele necesare vor fi puse la dispoziţie de către comisie.
Candidaţii care au deja un portofoliu de desene se pot prezenta cu acestea.
(3) Candidaţii admişi îşi manifestă liber opţiunea pentru una dintre specializările /
programele de studii oferite în cadrul fiecărui domeniu de studiu de licenţă, cu excepţia domeniului
Horticultură la care opţiunile pentru cele două specializări / programe de studii (Horticultură şi
Peisagistică) se fac cu ocazia înscrierii la concursul de admitere.
(4) Constituirea formaţiunilor de studiu pe specializări / programe de studii se face după
exprimarea opţiunilor de către candidaţii admişi, cu luarea în considerare a planului strategic al
universităţii şi al facultăţilor.
Art.5(1) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de
candidaţi, în limita numărului de locuri aprobate pentru anul universitar 2012-2013, prin Ordin al
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi repartizate pe fiecare domeniu sau
specializare/program de studiu, coroborat cu capacitatea de şcolarizare.
(2) Media generală minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu
taxă nu poate fi mai mică de 5,00.
(3) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la
bacalaureat şi 30% nota / media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba
română / limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.
(4) În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat
inițial, se va apela la criterii de departajare în următoarea ordine:
se declară admis candidatul cu nota cea mai mare la media de bacalaureat;
dacă egalitatea a persistat, se declară admis candidatul care a obținut la examenul de
bacalaureat cea mai mare notă la disciplina limba maternă.
Art.6 Mediile generale obţinute de candidaţii la concurs sunt valabile numai pentru domeniile din
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.
Art.7 Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea
locurilor finanţate prin granturi de studii (buget), acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din
fiecare domeniu.
Art.8 Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei centrale
de admitere a USAMV B şi a Comisiilor tehnice de înscriere pe facultăţi, numite prin decizia Rectorului,
care răspund de aplicarea prezentei metodologii.
Art.9 După finalizarea rezultatelor concursului de admitere, pe listele candidaţilor admişi nu sunt
permise modificări / adăugiri.
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Art.10 Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau diplomă de
absolvire a învăţământului superior, pot urma un al doilea program cu taxă sau fără taxă dacă sunt
satisfăcute cerinţele admiterii, astfel:
- dacă primul program a fost urmat cu finanţare de la buget, cel de-al doilea program va fi cu
taxă;
- dacă primul program a fost urmat cu taxă, cel de-al doilea program poate fi urmat cu finanţare
de la buget sau cu taxă în funcţie de ordinea de clasificare, rezultată în urma admiterii.
Art.11 Candidaţii care sunt studenţi pe locurile finanţate de la buget sau au absolvit studiile
universitare în regim de finanţare de la bugetul de stat au obligaţia să declare acest lucru la înscriere. Un
candidat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii universitare,
aferent unei durate normale de studii precizată la Art.1.
Art.12 Prin reglementări ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pot
apărea categorii de candidaţi care concurează pe locuri distincte (rromi, cetăţeni din Republica Moldova,
etc.), cu respectarea precizărilor prezentei metodologii.
Art.13 Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, retragere, renunţare, etc), prezenţa
fizică a candidatului este obligatorie.
Art.14 Informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului de admitere se publică de către
Comisia Centrală de admitere a USAMV B la Avizier şi la adresa www.usamvb.ro.
Capitolul III A
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CU FRECVENȚĂ
Art.15 Calendarul desfăşurării concursului de admitere şi numărul de locuri pe facultăţi, domenii
de studii, coroborat cu capacitatea de şcolarizare pentru fiecare program de studiu este prezentat în anexa
A (învăţământ cu frecvenţă - IF).
Art.16 Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate cu
respectarea următoarelor condiţii:
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 de înscriere, care se va completa de către
candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.
2. La dosar se anexează următoarele acte:
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în
original sau copie legalizate (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunea iunie-iulie 2012 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie
legalizată;
- certificatul de naştere, în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
- 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
specializarea la care candidează;
- patru fotografii tip carte de identitate;
- copie buletin/carte de identitate;
- chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se
înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de
înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru
un singur domeniu/specializare.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
3. Înscrierea se face o singură dată la facultatea la care candidatul îşi manifestă prima opţiune,
depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs.
4. Dosarul cu actele depuse, rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică
unde s-a făcut înscrierea.
5. La înscriere se precizează prin cifre prioritatea pentru domeniile din fişa de înscriere, în cazul
în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii.
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, prima opţiune se menţionează pe faţa legitimaţiei, iar opţiunile următoare se
înscriu pe verso-ul acesteia.
Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultăţile vor colecta datele necesare completării
Anexei nr.1: de la Ordinul M.E.C.T.S. nr.3313/23.02.2012.
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Art.17(1) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2012 şi
cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat, pot prezenta la înscriere adeverinţa, eliberată de liceu
în care se menţionează media generală, notele probelor la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în
anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
(2) În vederea înmatriculării (etapa 26 - 30 iulie), candidaţii înscrişi cu acte de studii
(diplomă sau adeverinţă) în copii legalizate, pentru a fi admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii,
au obligaţia să depună diploma de bacalaureat sau adeverinţa în original până la data de 25 iulie 2012 la
secretariatul facultăţii.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original din vina exclusivă a candidatului
admis duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.
Art.18(1) Rezultatul concursului se afişează în două etape:
 Rezultatul iniţial se afişează pe data de 30 iulie 2012 şi cuprinde candidaţii înscrişi, în ordinea
mediilor pe liste separate, după cum urmează:
1. Lista candidaţilor pentru locurile cu finanţare prin granturi de studii (buget), în limita
locurilor aprobate pentru cele trei categorii (români, etnie rromă şi cetăţeni de origine
etnică română din Republica Moldova);
2. Lista candidaţilor pentru locurile cu taxă;
3. Lista candidaţilor respinşi.
 Rezultatul final se afişează pe data de 7 august 2012, după încasarea în perioada 30 iulie 3 august 2012 a taxei de înmatriculare de 150 lei de la toţi candidaţii cuprinşi în listele 1 şi 2,
conform rezultatului iniţial, şi a taxei de studii (tranşa I) de la candidaţii înscrişi pe lista
candidaților pentru locurile cu taxă.
Rezultatul final cuprinde:
1. lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare prin granturi de studii (buget);
2. lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă.
3. lista candidaților respinși.
(2) Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor înscrise în listele cu rezultatul
iniţial se face în scris, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea acestuia. Comisia de admitere
verifică sesizarea şi după caz efectuează corecturile.
(3) În situaţia în care sesizările conduc la modificări în ierarhizarea candidaţilor, listele
iniţiale se retrag şi în locul acestora se afişează listele revizuite.
Art.19(1) Candidaţii înscrişi la mai multe facultăţi/domenii, care au optat pentru învăţământ cu
TAXĂ, vor fi incluşi pe liste la toate domeniile la care au concurat; înmatricularea se face în limita
numărului de locuri aprobat, la o singură specializare, unde în perioada 30 iulie - 3 august 2012 îşi
achită taxa de înmatriculare şi prima tranşă a taxei de studii.
(2) Candidaţii înscrişi pe lista cu locurile finanţate de la buget, care nu îşi achită taxa de
înmatriculare în termenul fixat, respectiv 30 iulie - 3 august 2012, pierd locul câştigat prin concurs.
(3) Actele depuse în original după data de 25 iulie 2012 nu se iau în considerare pentru
ocuparea unui loc cu finanţare de la buget devenit disponibil ca urmare a neachitării taxei de
înmatriculare de către candidaţii cuprinşi în lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare prin
granturi de studii (buget).
(4) Locurile cu finanţare de la buget, rămase vacante ca urmare a neachitării taxei de
înmatriculare (în perioada 30 iulie - 3 august 2012), se vor ocupa prin glisare numai de către
candidaţii de la învăţământul cu taxă, care îşi achită în aceeaşi perioadă taxa de înmatriculare şi
prima tranşă a taxei de studii.
(5) Glisarea pe locurile finanţate de la buget se face în ordinea descrescătoare a mediilor
de admitere, cu condiţia existenţei la dosarul candidatului a diplomei/adeverinţei de bacalaureat în
original la data de 25 iulie 2012.
(6) Taxa de studii achitată, în acest caz, se restituie la cerere începând cu luna octombrie.
Pentru fiecare candidat declarat admis şi înmatriculat, facultăţile vor colecta datele cuprinse în
Anexa nr.2: de la Ordinul M.E.C.T.S. nr.3313/23.02.2012.
Capitolul IIIB
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (FR) ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ (ID)
Art.19 Calendarul desfăşurării concursului de admitere şi numărul de locuri pe facultăţi, domenii
de studii și forma de învăţământ coroborat cu capacitatea de şcolarizare pentru fiecare program de studiu
este prezentat în anexa B (învăţământ cu frecvenţă redusă - IFR şi învăţământ la distanţă - ID).
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Art.20 Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate la
secretariatele departamentelor de IFR și ID cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Candidații vor prezenta un dosar plic, pe care ca înscrie actele de identitate, inclusiv adresa de
e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte:
- cerere de înscriere (formular tipizat);
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în
original sau copie legalizate (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunea iunie-iulie 2012 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie
legalizată
- certificatul de naştere, în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
- 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
specializarea la care candidează;
- patru fotografii tip carte de identitate;
- copie buletin/carte de identitate;
- declarație pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va urma
simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul și
forma de finanțare ale acestora;
- chitanţa de plată a taxei de înscriere în cuantum de 50 de lei, taxă ce include și taxa de
înmatriculare; chitanța de plată a unei tranșe din taxa de studii a cărei valoare se va
comunica până cel târziu la 1 iulie 2012.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
2. Dosarul cu actele depuse, rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia unde
s-a făcut înscrierea.
Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultăţile vor colecta datele necesare completării
Anexei nr.1: de la Ordinul M.E.C.T.S. nr.3313/23.02.2012.
Art.21 Admiterea la studiile universitare de licență la forma de învățământ IFR și ID se face
prin concurs pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat.
Art.22 Admiterea la învățământul IFR și ID are două etape: etapa 16.07 – 15.09.2012, când se
candidează pe locurile precizate în anexă, tabelul B la prezenta metodologie și etapa 16.09 – 30.09.2012
când se candidează pe locurile rămase neocupate în prima etapă.
Art.23(1) Rezultatul concursului se afişează în două etape:
 Rezultatul iniţial se afişează pe data de 15 septembrie 2012 şi cuprinde candidaţii înscrişi, în
ordinea mediilor;
Rezultatul final se afişează pe data de 30 septembrie 2012, după încasarea în perioada 16 iulie 28 septembrie 2012 a unei tranșe din taxa de studii.
(2) Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor înscrise în listele cu rezultatul
iniţial se face în scris, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea acestuia. Comisia de admitere
verifică sesizarea şi după caz efectuează corecturile.


Capitolul IV
PREVEDERI REFERITOARE LA TAXĂ
Art.24(1) Învăţământul universitar de stat este gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată anual
de Guvern şi repartizată universităţilor prin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului şi cu taxă pentru locurile stabilite de Senatul universităţii pentru fiecare domeniu, coroborat cu
capacitatea de şcolarizare a fiecărui program de studiu.
(2) În învăţământul universitar de stat se pot percepe următoarele taxe: de studii (pentru
studenţii admişi la învăţămînt cu taxă şi pentru depăşirea duratei de şcolarizare prevăzută de lege), taxe de
admitere, taxe de înmatriculare, taxe de reînmatriculare, taxe pentru repetarea examenelor şi altor forme
de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ, precum şi taxe pentru activităţi neincluse
în planul de învăţământ.
(3) Cuantumul taxelor se stabileşte anual şi se poate achita şi în tranşe.
(4) Pentru anul universitar 2012-2013 cuantumul taxelor pentru toate cele trei
cicluri de învăţământ (licenţă, master şi doctorat) care se percepe pentru candidaţii proveniţi din România
şi din alte state membre al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene,
este următorul:
- 50 lei pentru taxa de înscriere la concursul de admitere pentru fiecare opţiune;
- 150 lei pentru taxa de înmatriculare;
- 300 lei pentru taxa de reînmatriculare.
ND/EB
5/7

(5) Taxa de studii se stabileşte diferenţiat pe cicluri de învăţământ şi pe programe de studii
şi se aduce la cunoştinţa candidaţilor până cel târziu 1 iulie 2012.
(6) Candidaţii care achită integral taxa de studiu anuală în perioada 30 iulie-3 august 2012
beneficiază de un bonus de 5%.
Art.25(1) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o singură specializare,
următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în anul 2012:
- copiii personalului didactic aflat în activitate;
- orfanii de ambii părinţi;
- copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV B sau copiii acestora.
(2) Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care
să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile
de înscriere pe facultăţi.
Art.26(1) Studentul/masterandul/doctorandul care nu îşi achită taxa de studii în termenul fixat,
pierde automat calitatea de student/masterand/doctorand şi dreptul de a se prezenta la examene urmând să
fie emisă decizia de exmatriculare.
(2) Redobândirea calităţii de student/masterand/doctorand pe parcursul anului universitar,
se poate face la cererea studentului/masterandului/doctorandului cu condiţia achitării taxei aferente
întregului an universitar şi a taxei de reînmatriculare de 300 lei.
Art.27(1) Taxele de înscriere şi taxa de şcolarizare se achită la punctele special amenajate.
Candidaţii trebuie să prezinte chitanţa de achitare a taxelor comisiei de înscriere.
Art.28 Pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul
Economic European şi Confedereţia Elveţiană (extracomunitari), taxele se achită în Euro în contul
deschis special la BCR în următorul cuantum:
- pentru domeniul fundamental ştiinţe inginereşti: 300 € taxa de înscriere, 300 €/lună taxa de
studii de licenţă şi masterat, 350 € taxa de studii de doctorat;
- pentru domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale: 350 € taxa de înscriere,
350 €/lună taxa de studii de licenţă şi masterat, 400 € taxa de studii de doctorat.
Capitolul V
ÎNMATRICULAREA ÎN ANUL I
Art.29 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti prin
intermediul facultăţilor semnează cu fiecare student înmatriculat la un program de studii un contract de
studii universitare care nu se modifică în timpul anului universitar.
Art.30 Candidaţii declaraţi admişi trebuie să semneze în primele trei săptămâni ale anului
universitar 2012-2013 contractul de studii. Nesemnarea în acest termen a contractului de studii determină
pierderea dreptului câştigat prin concurs.
Art.31 Candidaţii admişi care au încheiat contractele de studii, sunt înmatriculaţi în anul I, pentru
anul universitar 2012-2013 prin decizia Rectorului.
Art.32 Statutul de student finanţat prin granturi de studii (buget) sau cu taxă se actualizează după
primul semestru al anului I şi apoi anual în funcţie de performanţele universitare şi în conformitate cu
prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă.
Art.33 În organizarea formaţiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de
studenţi cu sau fără taxă.
Art.34 Candidaţii înmatriculaţi la învăţământ cu taxă vor prezenta în primele trei săptămâni ale
anului universitar următoarele acte:
- dipoma de bacalaureat (sau echivalenta ei) în original;
- copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta ei) şi adeverinţă de la o altă
universitate, din care să rezulte că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva
universitate.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
Art.35 Înscrierea la concursul de admitere, confirmă acceptarea completă din partea
candidaţilor a prezentei metodologii.
Art.36(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere se
depun în termen de cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor, la registratura universităţii.
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(2) Termenul limită de depunere a contestaţiilor se afişează odată cu listele candidaţilor
declaraţi admişi.
(3) Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student numai dacă
media generală este mai mare decât a ultimului candidat admis iniţial. În cazul când obţine o medie egală
cu a ultimului candidat admis iniţial se aplică prevederile art. 5 (4).
(4) Indiferent de modul de soluţionare a contestaţiilor, situaţia celor iniţial declaraţi
admişi nu poate fi modificată.
Art.37 După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii,
rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
Art.38 După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea
metodologiei de admitere.
Art.39 Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa universităţii. Decizia
comisiei de contestaţii este definitivă.
Art.40 După afişarea rezultatelor finale şi pe parcursul anului I nu sunt admise transferuri.
Art.41 Până la înmatricularea în anul I, candidaţilor declaraţi admişi nu li se pot elibera
adeverinţe care să certifice calitatea de student, întrucât până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu
USAMV Bucureşti, nefiind înmatriculaţi.
Art.42. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un
singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat.
Depăşirea duratei învăţământului gratuit prevăzut de lege, se suportă de către studenţi;
Art.43 Un student poate urma simultan maximum două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul şi de forma de desfăşurare ale acestuia și de de instituțiile de învățământ care le
oferă.
Art.44 Actele de studii ale candidaţilor declaraţi admişi rămân la dosarul studentului pe întreaga
perioadă de şcolarizare şi se eliberează odată cu diploma de licenţă sau de absolvire.
Art.45 Actele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se
restituie la cerere după afişarea rezultatului iniţial (respectiv 30 iulie 2012), pe baza legitimaţiei de
concurs, la secretariatele facultăţilor, conform programului de lucru al acestora.
Art.46(1) Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti nu are nici
o obligaţie faţă de candidaţii admişi, referitoare la cazare, masă ş.a.
(2) Având în vedere baza materială a USAMV din Bucureşti, în Campusul studenţesc
există în principiu reale posibilităţi ca, în funcţie de solicitări şi de spaţiile disponibile, să se asigure
contra cost cazarea studenţilor din anul I.
(3) Opţiunea pentru cazare se face odată cu înscrierea, pe fişa de înscriere.
(4) Documentele care atestă faptul că un candidat poate beneficia de scutire de taxă de
cazare se depun la Serviciul Campus Studenţesc odată cu cazarea, care de regulă se face cu trei zile
înainte de începerea anului universitar.
Art.47(1) Bursele, ajutoarele materiale şi alte facilităţi se acordă potrivit prevederilor legale.
(2) Plata burselor şi a altor drepturi sociale se face numai pe card BCR.
Art.48 Candidaţii înscrişi pe baza adeverinţei de bacalaureat în original au obligaţia de a
depune diploma de bacalaureat în original în termenul fixat de facultate, dar nu mai târziu de
1 octombrie 2012.
Art.49 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. Numărul acestor
locuri se face public odată cu cifrele de şcolarizare.
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ANEXĂ la
METODOLOGIA
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul I studii universitare de licenţă 2012

I. Sesiunea pentru admitere 2012 pentru forma de învățământ cu frecvență, se va
desfăşura după următorul calendar:
- 16 - 25 iulie - înscrierea se va desfăşura la secretariatele facultăţilor;
- 30 iulie - afişarea rezultatului iniţial;
- 30 iulie – 3 august - încasarea taxelor (taxă de înmatriculare - pentru
candidaţii înscrişi pe listele cu finanţare de la buget şi taxa de înmatriculare
+ tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii înscrişi pe listele cu taxă);
- 7 august - afişarea rezultatului final (studenţii înmatriculaţi buget, respectiv
taxă).

II. Sesiunea pentru admitere 2012 pentru forma de învățământ cu frecvență redusă
IFR și cu învățământ la distanță ID, se va desfăşura după următorul calendar:
Etapa 16 iulie – 15 septembrie 2012
- 16 iulie - 15 septembrie - înscrierea se va desfăşura la secretariatele
departamentelor IFR și ID;
- 15 septembrie - afişarea listelor candidaților înscriși, ordonați alfabetic;
- 16 septembrie rezultatului iniţial cu candidații admiși în prima etapă;

Etapa 16 septembrie – 30 septembrie 2012
- 16 septembrie - 28 septembrie - înscrierea se va desfăşura la secretariatele
departamentelor IFR și ID;
- 30 septembrie - afişarea rezultatelor finale.
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A. Propuneri privind cifra de şcolarizare coroborată cu capacitatea de şcolarizare
pentru învăţământ cu frecvenţă
Nr
crt

Domeniul/forma de
învăţământ/nr.credite

Specializarea /programul de studii acreditată (A),
autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

Cap. de
şcolarizare

Oferta de studii
extrabuget
comunitari
români
etnici
CPV B
+UE
români

Facultatea de Agricultură
- Agricultură (A)
150
- Ştiinţele solului (A)
40
90
2
- Protecţia plantelor (A)
40
Biologie IF, 180
- Biologie (A)
100
35
2
Silvicultură IF, 240
- Silvicultură (A)
50
25
2
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Inginerie şi management IF, 240
- Inginerie economică în agricultură (A)
160
60
- Inginerie şi management în alimentaţie publică şi
4
400
80
agroturism (A)
Facultatea de Horticultură
Horticultură IF, 240
- Horticultură (A)
150
50
18
- Peisagistică (A)
65
40
4
Facultatea de Zootehnie
Ingineria produselor alimentare IF, 240 - Tehnologia prelucrării produselor agricole (A)
100
75
Silvicultură IF, 240
- Cinegetică (AP)
25
15
Zootehnie IF, 240
- Piscicultură şi acvacultură (A)
50
50
1
- Zootehnie (A)
60
Facultatea de Medicină Veterinară
Ingineria produselor alimentare IF, 240 - Controlul şi expertiza produselor alimentare (A)
120
40
5
Medicină Veterinară IF, 360
- Medicină Veterinară (A)
240
170
5
Facultatea de Biotehnologii
Biotehnologii IF, 240
- Biotehnologii agricole (A)
50
50
4
- Biotehnologii medical veterinare (A)
40
Ştiinţe inginereşti aplicate IF, 240
- Biotehnologii industriale (A)
60
30
1
Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
Ingineria mediului IF, 240
- Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)
150
40
2
Inginerie civilă IF, 240
- Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală (A)
90
35
2
Inginerie geodezică IF, 240
- Măsurători terestre şi cadastru (A)
150
70
2
Inginerie şi management IF, 240
- Inginerie economică în construcţii (AP)
30
23
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală-Filiala Slatina
Inginerie şi management IF, 240
- Inginerie economică în agricultură (A)
80
40
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală-Filiala Călăraşi
Inginerie şi management IF, 240
- Inginerie economică în agricultură (A)
80
40
TOTAL
2480
1058
54

taxă

1. Agronomie IF, 240

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-

-

138

-

-

63
23

1

1

414

10
-

-

72
21

-

-

25
10

-

-

59

1
2

-

74
63

1

1

34

-

-

29

2
2
-

-

106
51
78
7

-

-

40

19

2

40
1347
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B. Propuneri privind cifra de şcolarizare coroborată cu capacitatea de şcolarizare
pentru învăţământ cu frecvenţă redusă (FR) și învățământ la distanță (ID)
Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul/forma de
învăţământ/nr.credite

1. Agricultură

Agronomie FR, 240
Biologie FR, 180
2. Management, Inginerie Economică în Inginerie şi management ID, 240
Agricultură şi Dezvoltare Rurală
3. Horticultură
Horticultură ID,240
4. Imbunătăţiri Funciare şi Ingineria Ingineria mediului, IFR, 240
Mediului
TOTAL

Specializarea /programul de studii
Cap. de
acreditată (A), autorizată să funcţioneze
şcolariprovizoriu (AP)
zare
- Agricultură (AP)
100
- Biologie (A)
75
- Inginerie economică în agricultură (A)
150
- Inginerie şi management în alimentaţie
150
publică şi agroturism (A)
- Horticultură (AP)
50
- Ingineria şi protecţia mediului în
50
agricultură (AP)
575
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Oferta de
studii
taxă
100
75
150
150
50
50
575

