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METODOLOGIA
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
în ciclul II - studii universitare de master 2012
I. CADRUL LEGAL
Admiterea la studii universitare de masterat pentru anul 2012-2013, atât pentru forma de
învățământ cu frecvență (IF) cât și pentru forma de învățământ cu frevență redusă (IFR) se face în
conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
 Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr.441/2001 cu modificările ulterioare şi conform Legii nr.224/2005
pentru modificarea art.5 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2000;
 HG nr.404/2006 privind organizarea studiilor universitare de masterat;
 Ordinul M.E.C.T.S. nr.3313/23.03.2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare
a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat pentru anul
universitar 2012-2013;
 Ordinul
M.E.C.T.S. nr.5483/28.09.2012 privind aprobarea Programelor de studii
universitare de masterat evaluate de ARACIS, publicat în MO nr. 697 bis/1.10.2011;
 Ordinul M.E.C.T.S. nr.
529 din 29.06.2012 privind repartizarea cifrei de şcolarizare
pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul
universitar 2012-2013.
II. ORGANIZAREA ADMITERII
Art.1. Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de
licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii,
precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
Art.2. Organizarea admiterii este de competenţa U.S.A.M.V. Bucureşti, în concordanţă cu
legislaţia în vigoare.
Art.3. Admiterea se organizează pe facultăţi / departamente, iar în cadrul facultăţilor /
departamentelor pe programele de studii existente, și forme de învățământ aprobate în cadrul
universităţii.
Art.4. Structura Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, cu
facultăţile/departamentele, domeniile, programele de studii, numărul de credite, forma de studii,
precum şi probele de concurs şi numărul de locuri sunt prezentate în Tabelul nr.1, care face parte
integrantă din prezenta Metodologie.
Art.5. Studiile de masterat au durata de 3 - 4 semestre, având rolul de a extinde
competenţele în aceste domenii. Studiile de masterat pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă
obţinută la finalizarea studiilor universitare de lungă durată, indiferent de domeniu/profil sau
de specializare (Legea nr.84/2007) şi de absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă
(Legea nr.288/2004).
Art.6. Calendarul desfăşurării concursului (înscrierea candidaţilor, susţinerea probelor,
afişarea rezultatelor, încasarea taxelor, rezultatul final) se stabileşte de către Senatul Universitar şi se
afişează la aviziere şi pe site-ul USAMV B și al facultăţilor și este anexă a prezentei metodologii.
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III. CANDIDAŢII LA ADMITERE
Art.8. Au dreptul să participe la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de
master, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată şi
absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire.
Art.9. Pot candida pentru admiterea la masterat cetăţenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către
Direcţia de Specialitate din cadrul M.E.C.T.S.
Art.10. Persoana care a fost admisă la master are calitatea de student pe toată durata studiilor.
Art.11. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii de
masterat poate urma, o singură dată, un program de masterat pe locuri finanţate de la bugetul de stat.
Art.12. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii de masterat au dreptul să se înscrie la
un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.
Art.13. Studentul la studii de master înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă, având
calitatea de student, beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiţiile legii.
IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art.14. Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu, se poate face indiferent
de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu
se verifică prin probe scrise şi orale (vezi tabelul nr.1 din anexă) pe baza unei bibliografii cuprinzând
lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi anunţarea acesteia este de competenţa fiecărei
facultăţi.
Art.15. Pentru înscrierea la concurs candidaţii completează o cerere de înscriere în care vor
menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.
La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
- diplomă de studii superioare (sau adeverinţă de studii superioare promoţia 2012, din care
să reiasă nota examenului de diplomă şi media anilor de studii) – în 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;
- chitanţa de plată a taxei 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.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii,
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.
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
tehnice de înscriere pe facultăţi.
Art.16. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierul şi
pe site-ul fiecărei facultăţi.
Art.17. Accesul candidaţilor în sălile de concurs se încheie cu 5 minute înainte de începerea
probei. Candidaţii care nu sunt în sală la comunicarea subiectelor pierd dreptul de a mai
susţine proba respectivă. La intrarea în sală se verifică, pe bază de buletin/carte de identitate şi
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legitimaţie de concurs, identitatea candidaţilor. Candidaţii îşi ocupă locurile de concurs în bănci
numai după ce au lăsat în locurile indicate orice materiale scrise sau obiecte. Documentele de
legitimare se ţin pe bancă, la locul de concurs, pe toată durata desfăşurării probelor.
Art.18. Lucrările scrise se redactează numai pe hârtie tip, distribuită de responsabilul de sală.
Colţul lucrării, cu numele candidatului şi numărul de concurs, se închide numai la predarea lucrării.
Eventualele ciorne se întocmesc numai pe hârtie ştampilată, distribuită în acest scop de echipa de
supraveghere şi se predau o dată cu lucrarea. La cerere, responsabilul de sală va distribui candidaţilor
coli tip în plus faţă de cele înmânate iniţial, arătându-le, în prealabil, întregii săli pentru a se vedea că
sunt nescrise. Rubricile din colţul care urmează să fie lipit, al acestor coli suplimentare, vor fi
completate în acelaşi fel ca şi cele de pe colile acordate iniţial. În cazul testului-grilă metodologia de
completare este înscrisă pe verso-ul acesteia.
Art.19. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte şi distribuirea acestora, candidaţii nu
mai pot părăsi sala decât dacă predau lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia; candidaţii nu
pot părăsi sala chiar în situaţia în care renunţă la concurs, decât după minimum o oră.
Art.20. Orice fraudă sau tentativă de fraudă duce la eliminarea candidaţilor din concurs,
menţionându-se în toate documentele "fraudă - eliminat din concurs".
Art.21. La predarea lucrării fiecare candidat va semna în tabelul nominal şi va veghea ca
alături de numele său, din colţul lucrării ce urmează să fie închis, să semneze responsabilul de sală.
Art.22. Orice semn distinctiv pe lucrarea scrisă, cât şi menţionarea numelui în afara spaţiului
secret atrage după sine anularea lucrării respective.
Art.23. Timpul de desfăşurare a unei probe scrise este de 3 ore.
V. VERIFICAREA LUCRĂRILOR SCRISE
Art.24. Criteriile de verificare şi notare vor fi stabilite ţinându-se seama de specificul
domeniului. Baremurile de notare vor fi afişate odată cu rezultatul concursului de admitere.
Art.25. Lucrările scrise ale candidaţilor vor fi verificate separat de către două cadre
didactice, prin tragere la sorţi. Pentru a se asigura secretul notelor acordate independent de către cei
doi corectori, acestea nu vor fi înregistrate pe teze, ci numai în borderourile individuale, care se
păstrează la nivelul comisiei de admitere. Dacă între notele acordate pe aceeaşi lucrare de către cei
doi corectori nu sunt diferenţe strict mai mari decât un punct, atunci media aritmetică a notelor
respective constituie media (nota) finală a lucrării. În caz contrar, teza în cauză va fi încredinţată
pentru corectare unui al treilea cadru didactic, care va stabili nota finală a lucrării. În cazul lucrărilor
tip grilă, dacă între notele acordate pe aceeaşi lucrare de către cei doi corectori sunt diferenţe,
lucrarea în cauză va fi încredinţată pentru corectare coordonatorului care va stabili nota finală a
lucrării. Nota finală va fi trecută pe teză înainte de deschiderea lucrării, sub semnătura președintelui
şi a secretarului comisiei de admitere din facultatea respectivă. Probele de la care candidatul a
absentat se notează cu zero şi intră în calculul mediei generale.
VI. REZULTATELE ADMITERII
Art.26. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi,
în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare domeniu. Media minimă de admitere pentru
locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă este 6,00.
Art.27. În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru ocuparea
ultimului loc planificat în regim de finanțare prin granturi de studii, se apelează la următoarele
criterii de departajare:
a) pentru specializările la care una din probe se desfăşoară "scris", iar cealaltă "oral",
se declară admis candidatul care a obţinut la proba scrisă media cea mai mare;
b) pentru specializările la care ambele probe se desfăşoară "scris" se declară admis
candidatul care a obţinut nota cea mai mare la prima probă.
Art.28. Candidaţii aflaţi sub "linia de admitere" în regim de finanțare prin granturi de studii
pot opta pentru învăţământul cu TAXĂ.
Art.29. Mediile generale obţinute de candidaţii la concurs sunt valabile numai pentru
domeniile din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.
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Art.30. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere a
facultăţii, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la Avizierul şi pe site-ul facultăţii.
Art.31. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la
registratura universităţii în termen de cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor. Termenul limită de
depunere a contestaţiilor se afişează o dată cu listele candidaţilor declaraţi admişi, respectiv declaraţi
respinşi.
Art.32. Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student numai dacă
media generală este mai mare decât cea a ultimului candidat admis iniţial. În cazul în care obţine o
medie egală cu a ultimului candidat admis iniţial, se aplică prevederile articolului 27. Indiferent de
modul de soluţionare a contestaţiilor, situaţia celor iniţial declaraţi admişi nu poate fi modificată.
Art.33. 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.34. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa instituţiei de învăţământ
superior. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Art.35. La proba "orală" nu se admit contestaţii.
Art.36. După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază
necunoaşterea metodologiei de admitere.
Art.37. Candidatul care nu îşi achită taxa de înmatriculare în termenul fixat de facultate 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.
Art.38. Taxa de studii pentru anul universitar 2012-2013 se va afişa cu cel puţin 10 zile
înainte de înscrierea candidaţilor.
Art.39. Locurile cu finanţare de la buget, rămase vacante ca urmare a neachitării taxei
de înmatriculare, se vor ocupa numai de către candidaţii de la învăţământul cu taxă, care îşi
achită în perioada stabilită de facultate taxa de înmatriculare şi prima tranşă a taxei de studii.
Art.40. 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. Taxa de studii achitată, în acest caz, se restituie la cerere.
Art.41. Candidaţilor care din diverse motive se retrag, "NU LI SE RESTITUIE" sumele
achitate sub formă de taxă de înscriere, taxă de înmatriculare, taxă de studiu.
Art.42. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti nu are nici
o obligaţie faţă de candidaţii admişi, referitoare la cazare, masă ş.a. Opţiunea pentru cazare se face o
dată cu înscrierea. Pentru cazurile speciale o dată cu înscrierea se vor depune documente care să
ateste că pot beneficia de scutirea de taxă de cazare.
Art.43. Masteratul se încheie cu susţinerea publică a dizertaţiei. Absolvenţii care au promovat
dizertaţia primesc "diplomă de master", însoţită de suplimentul la diplomă.
Art.44. Candidaţii declaraţi admişi se înmatriculează prin decizie a rectorului.
RECTOR,

PREŞEDINTE SENAT,

Prof.univ.dr. Sorin Mihai CÎMPEANU

Prof.univ.dr. Alexandru ŞONEA
Secretar Senat,

Aviz de legalitate,

Conf.univ.dr. Emilia Sofia MANOLE

Cons. Juridic Irina Simona DINIŢĂ
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ANEXĂ
METODOLOGIA
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
în ciclul II - studii universitare de master 2012
I. Sesiunea pentru admitere 2012 pentru forma de învățământ cu frecvență, se va desfăşura
după următorul calendar:
a) Sesiunea Iulie 2012
16 - 28 iulie
30 iulie
31 iulie
31iulie - 02 august

3 august

înscriere la sediul facultăților
proba scrisă
afișarea rezultatului inițial
încasarea taxelor (taxă de înmatriculare pentru candidații
înscriși pe locurile cu finanțare de la buget și taxa de
înmatriculare + tranșa I a taxei de studiu pentru candidații
înscriși pe locurile cu taxă)
afișarea rezultatului final studenți înmatriculați buget,
respectiv taxă, la avizierele facultăților și pe site

b) Sesiunea Septembrie 2012
2 - 22 septembrie
24 Septembrie
25 septembrie
26 – 27 septembrie

înscriere la sediul facultăților
proba scrisă
afișarea rezultatului inițial
încasarea taxelor (taxă de înmatriculare pentru candidații
înscriși pe locurile cu finanțare de la buget și taxa de
înmatriculare + tranșa I a taxei de studiu pentru candidații
înscriși pe locurile cu taxă)
28 septembrie afișarea rezultatului final studenți înmatriculați buget,
respectiv taxă

II. Sesiunea pentru admitere 2012 pentru forma de învățământ cu frecvență redusă IFR se va
desfăşura după următorul calendar:
16 iulie - 22 septembrie
24 septembrie
25 septembrie
26 - 27 septembrie

înscriere la secretariatele departamentelor IFR
proba scrisă
afișarea rezultatului inițial
încasarea taxelor (taxa de înmatriculare + tranșa I a taxei de
studiu)
28 septembrie afișarea rezultatului final studenți înmatriculați
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TABELUL NR.1
ANEXĂ LA METODOLOGIA CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT
pentru anul universitar 2012-2013
A. Programe de studii de master - învăţământ cu frecvenţă
Facultatea

Agricultură

Domeniul

Agronomie

120

Capacitatea
de
școlarizare
40

120

40

120

40

120

40
160

- Managementul conservării biodiverisităţii

120

40

- Tehnologii integrate de obţinere şi
valorificare a produselor horticole

120

25

- Modelarea şi conservarea peisajului vegetal
urban

120

25

Programul de masterat
- Consultanţă agricolă
- Protecţia agroecosistemelor şi expertiză
fitosanitară
- Ameliorarea plantelor şi producerea de
sămânţă
- Managementul şi expertiza fondului funciar

Nr.
credite

Total: AGRICULTURĂ

Horticultură

Horticultură

Total: HORTICULTURĂ
Zootehnie
Zootehnie
Ingineria
produselor
alimentare

1. Probă scrisă (test grilă) Aspecte generale ale
cultivării plantelor, pondere 70%
2. Media examenului de diplomă/licenţă,
pondere 30%

1. Calitatea şi marketingul produselor horticole
(scris)
2. Protecţia mediului pe filiera horticolă (oral)
1. Biologia plantelor lemnoase. Specii floricole
şi dendrologice (scris)
2. Principii de compoziţie; Gruparea speciilor
în amenajări peisagistice (oral)

90
- Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

90

55

- Tehnologii speciale în industria alimentară

90

50

- Biosecuritatea produselor alimentare

120

30

Total: ZOOTEHNIE
Îmbunătăţiri
Funciare şi
Ingineria
- Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural
Ingineria
mediului
Mediului
Total: Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

1.Tehnologii moderne de exploatare a
animalelor (scris), pondere 20%
2. Media examenului de diplomă/licenţă,
pondere 80%
1.Tehnologii moderne de procesare a
produselor alimentare (scris), pondere 20%
2. Media examenului de diplomă/licenţă,
pondere 80%

135
120

50

1. Protecţia mediului în condiţiile schimbărilor
climatice (scris) – pondere 50%
2. Media examenului de diplomă/licenţă,
pondere 50%

50

- Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în
agricultură

120

30

- Biotehnologii în protecţia mediului

120

30

Biotehnologii
Biotehnologii

Nr. locuri
Proba de concurs/modalitatea de susţinere

Ştiinţe
inginereşti
- Biotehnologie şi siguranţă alimentară
120
aplicate
TOTAL BIOTEHNOLOGII
- Agribusiness
120
- Management şi dezvoltare rurală
120
Management,
- Managementul calităţii şi inovaţiei în
120
Inginerie
domeniul agroalimentar
Economică în Inginerie şi
- Management în agroturism şi alimentaţie
Agricultură şi management
120
publică
Dezvoltare
Management
şi
audit
intern
120
Rurală
- Managementul formării continue în
120
învăţământul agronomic
TOTAL MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI
DEZVOLTARE RURALĂ
TOTAL GENERAL IF

40

1. Examen scris tip grilă-pondere 75%
2. Media examenului de diplomă/licenţă –
pondere 25%
1. Examen scris tip grilă-pondere 75%
2. Media examenului de diplomă/licenţă –
pondere 25%
1. Examen sciis tip grilă-pondere 75%
2. Media examenului de diplomă/licenţă –
pondere 25%

100
50
50
50
50
50

1. Management şi economia spaţiului rural
(scris) – tip grilă, pondere 70%
2. Media examenului de diplomă/licenţă,
pondere 30%

50

buget

taxă

29

10

29

10
40

28
86

11
71

19

20

19

5

12

12

50

37

25

30

40

9

25

4

90

43

47

2

47

2

25

3

29

1

40
94
45
45

4
3
4

45

5

45

5

28

22

25

25

300

233

64

910

600

221

B. Programe de studii de master - învăţământ cu frecvenţă redusă
Domeniul
Departamentul
de Învăţământ la
Inginerie şi
Distanţă
management

Programul de masterat

- Agribusiness
- Management şi dezvoltare rurală
- Managementul în agroturism şi
alimentaţie publică
TOTAL DEPARTAMENT DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Nr.
credite
120
120
120

Capacitatea
Proba de concurs/modalitatea de susţinere
de școlarizare
50
1. Management şi economia spaţiului rural
50
(scris) – tip grilă, pondere 70%
2. Media examenului de diplomă/licenţă,
50
pondere 30%
150

Nr. locuri
buget taxă
50
50
50
150
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