CALENDARUL
desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2015 – 2016 la studii universitare de licenţă
Data / Perioada



Activitatea

13 – 24 iulie 
Înscrierea candidaților
13 – 21 iulie 
22 iulie 
Afișarea listei nominale
23 iulie 
Desfășurarea probei de competență
lingvistică
24 iulie 
Termen final pentru depunerea în
original a diplomei de bacalaureat sau
adeverinței

24 iulie Afișarea listei candidaților care au
primit statutul de ”ADMIS” în urma
probei de competență lingvistică
24 iulie 
Depunerea contestațiilor după afișarea
rezultatelor la proba de competență
25 iulie 
Susținerea probei “motivația alegerii
profesiei și a facultății de Medicină
Veterinară din București”
25 iulie 
Afișarea listei nominale
27 iulie
27 iulie

27 – 28 iulie
28 iulie

Observații / Specificații

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 19 iulie
a.c. când nu se fac înscrieri
MV în limba engleză
candidați înscriși în ordine alfabetică, sala, data și ora prezentării la proba
de competență lingvistică / MV în limba engleză
MV în limba engleză
necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget

MV în limba engleză

MV în limba engleză
eseu / MV în limba engleză

candidați înscriși în ordine alfabetică, sala, data și ora prezentării la proba
de competență lingvistică / MV

Afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget, cu taxă în limita numărului de
locuri repartizate și a candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost
cuprinși în niciuna din primele două liste)
MV

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)
aprecierea
scrisorilor de recomandare/adeverințelor voluntariat / MV în

Analiza și prelucrarea dosarelor
limba engleză
MV necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget

Termen final pentru depunerea

documentelor în original (diploma de
bacalaureat sau adeverința)
27 ‐ 30 iulie 
Încasarea taxei de înmatriculare și
semnarea Contractului de studii
29 iulie 
Afișarea clasamentului provizoriu;

29 iulie Afișarea rezultatelor inițiale ale
concursului de admitere
29 iulie 
Depunerea de contestații;
30 iulie 
Comunicarea deciziei privind rezultatul
eventualelor contestații
31 iulie 
Afișarea listei candidaților

pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget și a
TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă
MV
MV în limba engleză
MV și MV în limba engleză
MV

pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării
taxelor de înmatriculare de la candidații aflați pe listele provizorii;
Afișarea rezultatului, după contestații, pentru locurile cu finanțare de la

buget, cu taxă în limita numărului de locuri repartizate și a candidaților
având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele
două liste) / MV
cu excepția zilei de duminică 2 august a.c când nu se fac încasări
31 iulie ‐ 
Încasarea taxei de înmatriculare, a
3 august 
TRANȘEI I din taxa de studii și semnarea și a taxei de înmatriculare / MV
cu excepția candidaților cetățeni străini din state terțe ale UE care au
Contractului de studii
obligația să plătească până pe data de 31 iulie / MV în limba engleză
a candidațilori înmatriculați pe locurile cu finațare de la buget și taxă în
4‐Aug 
Afișarea listei finale
limita numărului de locuri repartizat precum și a candidaților
<<RESPINȘI>>

