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1 Art.1. Dispoziţii generale
1.1. Concursul de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 la Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi se desfăşoară în conformitate cu:
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr. 117/1994 privind acordarea dreptului absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor de stat de
a continua studiile universitare în învăţământul superior de lungă durată.
• 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;
• Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate în învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor
care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 158/29.03.2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru
anul universitar 2018-2019;
• Hotărârea Guvernului nr. 185/11.04.2018 privind domeniile şi programele de studii universitare
de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019;
• Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul Comun MEN nr. 3900 din 16.05.2017, MAE nr. A10/204 din 26.05.2017 și Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni nr. C/129 din 07.06.2017 din privind aprobarea ”Metodologiei privind
școlarizarea românilor de pretutindeni, în învățământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de
studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără
bursă începând cu anul școlar 2017-2018” și a ”Medodologiei privind școlarizarea românilor de
pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de
școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul
universitar 2017-2018”.
• Ordinul MENCS nr. 6.102 din 30.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul
universitar 2017 – 2018;
• Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.062/16.01.2018 privind modificarea art. 13 din
anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și
de doctorat;
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• Ordinul MEN nr. 3473/17.03.2017 privind Metodologia pentru primirea la studii și școlarizare
a cetăţenilor străini, începând cu anul universitar 2017/2018;
• Adresele Ministerului Educației Naționale nr. 8.888/03.04.2018 și 9.232/07.05.2018 privind
repartizarea locurilor la admitere pentru anul universitar 2018/2019;
• Carta universitară și prezenta metodologie.
1.2. La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi activitatea didactică și de
cercetare este organizată pe cele trei cicluri de studii:
• ciclul I - studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă);
• ciclul II - studii universitare de masterat (învăţământ cu frecvenţă);
• ciclul I și II, comasat, pentru programul de studii de la Facultatea de Medicină
Veterinară, pe durata de 6 ani, cu un număr de 360 credite, la forma de învățământ cu
frecvență, diploma obținută este echivalentă celei de master.
• ciclul III - studii universitare de doctorat (învăţământ cu frecvenţă și cu frecvență redusă).
1.2.1. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de
licenţă, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul
instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
1.2.2. Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se organizează pe domenii de
masterat la specializările/programele de studii acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
1.2.3. Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se organizează, pe bază de
competiţie, în cadrul şcolilor doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
1.2.5. Domeniile şi specializările pe facultăţi şi forme de învăţământ sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1

Domeniile şi specializările pe facultăţi şi forme de învăţământ

Facultatea

Domeniul

A

4

4

Montanologie

A

-

4

-

Explotarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
agricultură şi industria alimentară

AP

-

4

-

Inginerie economică în agricultură

A

A

4

4

Tehnologia prelucrării produselor
agricole

A

-

4

-

Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie
Horticultură
Peisagistică
Ingineria mediului
Zootehnie
Piscicultură şi acvacultură

AP
A
A
A
A
A
A

A
A
-

4
3
4
4
4
4
4

4
4
-

Inginerie şi manag. în Inginerie şi management în alimentaţia
agricultură şi
publică şi agroturism
dezvoltare rurală

A

-

4

-

Inginerie şi
management în
agricultură şi
dezvoltare rurală
Ingineria produselor
alimentare

Horticultură
Ingineria mediului
Zootehnie

Zootehnie

Durata
studiilor (ani)
IF
ID

A

Biologie
Horticultură

Forma de
învăţământ
IF
ID

I. Studii universitare de licenţă
Agricultură
Agronomie

Agricultură

Specializarea

2

Controlul şi expertiza produselor
alimentare

A

-

4

-

Medicină veterinară (în limba română)

A

-

6

-

Medicină veterinară (în limba engleză)
II. Studii universitare de masterat
Analiză și diagnoză în agricultură
Managementul și conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de
Agronomie
plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Administrarea afacerilor agricole
Inginerie și
Managementul dezvoltării rurale
management în
Management în alimentaţie publică şi
agricultură și
agroturism
dezvoltare rurală
Management și audit în agricultură
Expertiză pe filiera produselor alimentare
Siguranța alimentară și protecția
Ingineria produselor
consumatorului
alimentare
Sisteme avansate de procesare și controlul
calității produselor agroalimentare
Biologie
Evaluarea și conservarea biodiversității
Amenajări peisagistice urbane şi
teritoriale
Horticultură ecologică
Horticultură
Producerea seminţelor şi materialului
săditor horticol
Protecția plantelor
Tehnologia și controlul calității băuturilor
Managementul calităţii şi siguranţei
alimentelor
Managementul exploataţiilor în
acvacultură
Zootehnie
Managementul producţiilor animale
Nutriția și alimentația animalelor
Reproducție și ameliorare genetică
III. Studii universitare de doctorat
Agronomie
Inginerie și manag. în
agricultură și dezvoltare
rurală
Horticultură
Zootehnie

AP

-

6

-

A
A

-

2,0
2,0

-

A

-

2,0

-

A
A
A
A

-

2,0
2,0
2,0
2,0

-

A

-

2,0

-

A
A

-

2,0
2,0

-

A

-

2,0

-

A

-

2,0

-

A
A

-

2,0

-

-

2,0

-

A

-

2,0

-

A

-

2,0

-

A
A
A

-

2,0
2,0

-

-

2,0

-

A

-

2,0

-

A
A
A

-

2,0
2,0
2,0

-

A

-

3

-

A

-

3

-

A
A

-

3
3

-

Medicină veterinară

A

-

4

-

Ingineria produselor
alimentare
Medicină
veterinară

Agricultură

Horticultură

Zootehnie

Agricultură
Agricultură
Horticultură
Zootehnie
Medicină
veterinară

Medicină veterinară

-

A = acreditată, AP=autorizată provizoriu

1.3. Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin Ordin al ministrului educaţiei
naţionale, pe baza cifrelor de şcolarizare/granturilor de studii aprobate prin Hotărârea Guvernului
României, iar locurile cu taxă sunt validate de către Senatul Universităţii, cu încadrarea în capacitatea de
şcolarizare aprobată de ARACIS.
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A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Art. 2. Perioada de desfăşurare a admiterii
2.1. Admiterea va avea loc în luna iulie 2018. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se
va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2018.
2.2.1. Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie și
management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria
mediului, Zootehnie și Biologie, la admiterea din sesiunea iulie 2018, va fi 12-21 iulie, iar pentru
sesiunea din septembrie, 6-11 septembrie 2018.
2.2.2. Înscrierea candidaților la domeniul Medicină Veterinară, la admiterea din sesiunea iulie
2018, va avea loc în perioada 12-20 iulie, iar pentru sesiunea septembrie, în perioada 6-11 septembrie
2018. Testul grilă se va desfășura în data de 21 iulie, respectiv 12 septembrie 2018 (după caz).
Art. 3. Criterii de desfăşurare a admiterii
3.1. Admiterea candidaţilor la USAMV din Iaşi, la programele de studii din domeniile:
Agronomie, Horticultură, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Ingineria produselor
alimentare, Ingineria mediului, Zootehnie și Biologie, se face prin concurs, pe baza notelor obţinute la
probele de bacalaureat, după cum urmează:
a. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N 1 ) : 50%
b. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N 2 )
: 50%
3.2. Admiterea candidaților la domeniul Medicină veterinară se face prin concurs, pe baza
următoarelor probe:
a. test grilă (N1): 30 %
b. media la examenul de Bacalaureat (N2): 70 %
3.3. Candidaţii din lista finală, situaţi sub "linia de admitere", pot fi înscrişi pe bază de cerere, în
limita locurilor aprobate de Senat, ca studenţi în regim cu taxă.
3.4. Numărul de locuri subvenţionate de la buget este stabilit de către M.E.N., iar în regim cu
taxă de către Senatul Universităţii, conform legislaţiei în vigoare (tabelul 2).
Tabelul 2
Cifre de şcolarizare pentru români
Facultatea

Domeniul

Agronomie

Specializarea

Agricultură
Montanologie
Explotarea maşinilor şi
instalaţiilor pentru
agricultură şi industria
alimentară

Inginerie şi management
Inginerie economică în
Agricultură în agricultură şi dezvoltare
agricultură
rurală
Tehnologia prelucrării
produselor agricole
Ingineria produselor
alimentare
Protecţia consumatorului
şi a mediului
Biologie
Biologie
Total
Horticultură
Horticultură
Peisagistică
Horticultură
Ingineria mediului
Ingineria mediului
Total

Absolvenți de
Domenii prioritare
licee din mediul
de dezvoltare
rural

Cifre școlarizare
pentru românii de
pretutindeni
cu
bursă

fără
bursă

Buget

Taxă

Buget

Taxă

137+1**

30

8

2

5

3

52

15

1

1

1

1

95+1**

20

1

1

4

3

25
309+2**

2
67

10

4

2
12

1
8

95+1*

30

5

1

4

1

42
137+1*

5
35

5

1

2
6

1
2

4

Zootehnie
66
Piscicultură şi
acvacultură
Inginerie şi management Inginerie şi management
în agricultură şi dezvoltare în alimentaţia publică şi
43
rurală
agroturism
Ingineria produselor
Controlul şi expertiza
45+1*
alimentare
produselor alimentare
154+1*
Total

Zootehnie

Zootehnie

Medicină
veterinară

Medicină Veterinară

15

4

2

3

1

25

1

1

3

1

25

-

-

3

1

65

5

3

9

3

Medicină veterinară

107+1*

45

3

2

8

2

Medicină veterinară
(limba engleza)

-

50

-

-

-

-

107+1*

95

3

2

8

2

707+3*+
262
2**

23

10

35

15

Total
TOTAL
TOTAL GENERAL USAMV

1057

*locuri pentru rromi; ** locuri destinate formării cadrelor didactice

Art. 4. Organizarea admiterii
4.1. (1) Rectorul Universităţii, prin Decizie, va nominaliza membrii Comisiei de admitere cu
minimum 10 zile înaintea începerii admiterii. Comisia răspunde de întreaga activitate privind organizarea
şi desfăşurarea admiterii la USAMV din Iaşi.
(2) Preşedintele Comisiei de admitere este Rectorul.
(3) Din componenţa comisiei pot face parte prorectorii, decanii facultăţilor, secretarul şef al
universităţii şi alte cadre didactice cu funcţia de bază în universitate.
(4) La facultăţi se constituie subcomisii conduse de decani, din care fac parte cadre didactice
titulare şi secretarele de facultăţi.
4.2. Atribuţiile Comisiei de admitere de la nivelul universităţii sunt:
• elaborarea metodologiei proprii de admitere şi aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în timp util;
• instruirea personalului didactic implicat în organizarea şi desfăşurarea admiterii pentru
cunoaşterea normelor generale şi a normelor interne care reglementează această activitate;
• elaborarea programului de desfăşurare a admiterii;
• coordonarea programului de promovare şi a procesului de admitere;
• înregistrarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;
• validarea şi comunicarea rezultatelor finale.
4.3. Atribuţiile subcomisiilor de admitere la nivelul facultăţilor:
• coordonarea programului de promovare şi a procesului de admitere;
• instruirea personalului din facultate implicat în admitere;
• înscrierea candidaţilor şi verificarea condiţiilor impuse de reglementările în vigoare privind
admiterea;
• stabilirea rezultatelor finale la nivelul facultăţilor;
• păstrarea în condiţii de securitate a dosarelor candidaţilor;
• înaintarea dosarului cu rezultatele admiterii din facultate către Comisia de admitere;
• eliberarea dosarelor candidaţilor respinşi.
Art. 5. Candidaţii la admitere
5.1. Candidaţii la admitere în învăţământul universitar de licenţă sunt absolvenţi de liceu cu
diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României şi cetăţeni ai statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,
fără niciun fel de discriminare. În cazul candidaţilor străini, se va aplica Ord. MEN 3473/2017 prin care
sunt reglementate condiţiile de primirea la studii și de școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în
învățământul de stat si particular acreditat din România.
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5.2. Recunoaşterea studiilor efectuate de către candidaţii străini în afara României se va realiza de

către direcţia de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale, înainte de înscrierea acestora la
concursul de admitere. Fiecare candidat are obligaţia de a prezenta, la înscrierea pentru concursul de
admitere, atestatul de recunoaştere a studiilor.
5.3. Un candidat poate participa concomitent la concurs pentru admiterea la mai multe domenii
din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, în condiţiile stabilite de Senatul
universităţii, dar poate fi admis numai la un singur domeniu pe locuri subvenţionate de la bugetul de
stat.
5.4. Candidaţii (studenţi la alte domenii/specializări) admişi la al doilea domeniu în învăţământul
superior de stat pot urma studiile astfel:
a. dacă primul domeniu este în regim fără taxă, cel de-al doilea va fi în regim cu taxă;
b. dacă primul domeniu este în regim cu taxă, cel de-al doilea poate fi făcut în regim fără taxă,
dacă au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget şi prezintă actele solicitate în original.
5.5. Candidaţii au obligaţia să declare la înscriere dacă au urmat/urmează o altă
specializare/domeniu, perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat şi să certifice
acestea prin acte doveditoare.
5.6. Absolvenţii învăţământului superior de stat sau particular, cu diplomă de licenţă/absolvire,
pot urma un al doilea domeniu pe locuri cu taxă sau fără taxă, după caz, în urma admiterii, în funcţie de
perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat, pentru care au obligaţia să o declare la
înscriere şi să certifice printr-o adeverinţă eliberată de facultatea primului program de studiu.
5.7. Pentru programele de studii organizate intr-o limba straina, candidatii vor atasa la dosarul de
inscriere un atestat de competență lingvistică sau dovada efectuării a cel puțin patru ani de studii,
consecutivi, în limba de studiu a programului educațional pentru care se înscriu. In cazul în care
candidații sunt vorbitori nativi ai limbii respective sau provin dintr-o țară în care limba programului de
studiu din cadrul USAMV Iași este recunoscută oficial ca limbă de stat, nu este necesară certificarea
competenței lingvistice
Art. 6. Înscrierea candidaţilor
6.1. Înscrierea candidaţilor se desfașoară la sediile destinate acestui scop şi stabilite prin
regulament propriu de către fiecare facultate. Înscrierea se poate face şi prin facilități on-line.
Comisia de admitere de la nivelul universității va elabora un ghid pentru înscrierea on-line ce va fi
postat pe site-ul universității cu minimum două săptămâni înainte de începerea înscrierilor.
Candidații își asumă, prin semnătura personală pe documentele de înscriere, opțiunea pentru
programul/programele de studiu la care doresc să candideze.
6.2. Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere tip în care se vor menţiona, sub semnătura
proprie, toate datele solicitate în formular.
La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele
în original;
• certificatul de naştere, în copie și original;
• copia actului de identitate (buletin/carte identitate) ;
• adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial.
Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universităţii;
• patru fotografii color tip “act de identitate” (3/4 cm);
• pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, copie
după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă;
• în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul
diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la
prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima
înscriere;
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• diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru
absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
• chitanţa de plată a taxei de înscriere, stabilită de Senatul universităţii;
• candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenţi/absolvenţi), vor prezenta o
adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care
au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
• actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere;
pot solicita scutirea de taxă: candidații (până la împlinirea vârstei de 35 de ani) orfani de ambii părinţi, de
la Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului
didactic și auxiliar didactic aflat în activitate/pensionat și ai personalului tehnico-administrativ din
universitatea proprie.
6.3. Scutirea de taxă pentru înscriere se acordă numai o singură dată, acolo unde candidatul
depune actele în original.
6.4. Absolvenţii de liceu promoţia 2018 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă
tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, cu specificarea notelor obţinute la
probele scrise şi media examenului de bacalaureat, media generală a anilor de studiu din liceu,
precum şi termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
6.5. Candidaţii din această categorie admişi la concursul de admitere, au obligaţia de a depune
diploma de bacalaureat în original, până cel târziu la data începerii anului universitar 2018/2019, în
caz contrar pierd locul finanţat de la bugetul de stat.
6.6. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai multe
domenii în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele în original se depune la prima
opţiune.
6.7. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate,
prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă (în original) de la facultatea unde s-a depus dosarul
cu acte în original.
6.8. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale acelora care renunţă la şcolarizare se restituie
acestora, la cerere, pe baza actelor de identitate, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate, în
maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor.
6.9. Cuantumul taxei de înscriere la admitere, stabilit de Senatul universităţii, este de 150 lei,
pentru fiecare din specializările ofertei educaţionale.
Art. 7. Rezultatele finale ale admiterii
7.1. Admiterea în învăţământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor
generale obţinute de candidaţi în funcţie de sistemul de departajare şi în limita numărului de locuri pentru
care se organizează concursul.
Departajarea candidaţilor la Facultățile de Agricultură, Horticultură și Zootehnie se va realiza pe
baza formulei:
(N 1 + N 2 ) : 2, în care: N 1 = nota obţinută la proba scrisă de Limba şi literatura română de la
examenul bacalaureat şi N 2 = nota de la altă probă scrisă de la examenul bacalaureat, la alegere.
Departajarea candidaţilor la Facultatea de Medicină veterinară se va realiza pe baza formulei:
(N 1 x 0,3) + (N 2 x 0,7)
7.2. În situaţia existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, departajarea se va face ţinând cont
de următoarele criterii:
a. media generală a anilor de studiu din liceu;
b. media examenului de bacalaureat.
7.3. Media minimă de admitere este 5 (cinci).
7.4. Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea
clasamentului (ierarhizării) numai la instituţia, facultatea, domeniul la care aceştia au candidat, potrivit
regulamentelor proprii de admitere şi în conformitate cu cele menţionate de candidaţi în cererea de
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înscriere.
7.5. Candidatul admis la mai multe universităţi/domenii trebuie să opteze pentru aceea/acela la
care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în
termen de maximum 5 zile de la data afişării rezultatelor concursului.
7.6. Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de școlarizare şi vor achita taxa de
înmatriculare (100 lei), stabilită de Senat, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor.
7.7. Candidații care s-au înscris on-line, la încheiere contractului de școlarizare, au obligația de a
prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcție de susținerea financiară și locul ocupat, de la buget
sau cu taxă.
7.8. Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza
opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.
7.9. Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine
pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
7.10. Un candidat poate fi înmatriculat, în urma admiterii, la cel mult 2 (două) programe de studiu,
indiferent de forma de finanţare, ciclul de studii și instituția la care este înmatriculat, cu excepţia
situaţiilor de la art. 9.1.
7.11. Pentru fiecare sesiune de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se
stabilesc din rândul candidaţilor la admitere, atât a celor aflaţi la a doua specializare, şi care nu
mai au dreptul la studii subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi a celor situaţi sub ultimul admis
pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcută pe baza
criteriilor de admitere, la solicitarea scrisă a candidaţilor, în termen de maximum 5 zile de la data
afişării rezultatelor.
7.12. La cererea de înmatriculare se anexează chitanţa care atestă plata a minimum 25 % din
taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2018/2019 şi chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare,
aprobate de Senatul Universităţii.
7.13. Rezultatele admiterii, verificate şi aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoştinţa
celor interesaţi, prin afişare şi publicare pe site-ul universitaţii, specificându-se ora şi data afişării.
Art. 8. Contestaţii
8.1. Instituţiile de învăţământ superior organizatoare ale admiterii sunt singurele în măsură să
decidă asupra temeiniciei contestaţiilor, care se depun în maximum 48 ore, începând cu ora şi data afişării
rezultatelor sesiunii de admitere, urmând a fi soluţionate în următoarele 48 ore de la încheierea termenului
de depunere a contestaţiilor, de o comisie specială stabilită prin decizia Rectorului.
8.2. Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor vor fi comunicate prin afişare şi vor fi duse la
îndeplinire de Comisia de admitere. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive.
Art. 9. Înmatricularea olimpicilor
9.1. Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III si mențiune)
la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale relevante pentru
domeniile de studiu din U.S.A.M.V. Iași (anexa 1), beneficează de dreptul de a se înscrie, fără susținerea
concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget.
9.2. Candidaţii care fac parte din categoriile de la punctele 9.1. se vor adresa în scris Rectorului
Universităţii, care este preşedintele Comisiei de admitere, si care va decide asupra solicitării.
9.3. Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau
alte concursuri naționale sau internaționale, beneficiază de reducerea cu 2/3 a taxei de înscriere la
concurs.
9.4. Până la data de 1 octombrie 2018, Universitatea va comunica Ministerului Educaţiei
Naţionale listele nominale ale olimpicilor acceptaţi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi,
precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.
Art. 10. Alte precizări
10.1. Informaţiile care privesc pe candidaţi vor fi afişate în termen util, la secretariatele
facultăţilor.
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Candidaţii sunt obligaţi să consulte zilnic avizierul facultăţii pentru a se informa despre
noutăţile privind admiterea.
10.2. Taxa de admitere va fi stabilită de Senatul universităţii cu cel puţin 2 săptămâni înainte de
începerea admiterii.
10.3. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi asigură servicii studenţeşti
(cazare, cantină, bază sportivă, bibliotecă etc) la standarde corespunzătoare.
10.4. Bursele de studii/sociale se acordă potrivit normelor legale în vigoare, după înmatriculare.
B. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU
ABSOLVENŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR DE SCURTĂ DURATĂ CARE
CONTINUĂ STUDIILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE LICENŢĂ
Art. 11. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
11.1. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată, pot continua studiile
în învăţământul universitar de licenţă, în cadrul profilului studiat iniţial sau apropiat, în limita locurilor
stabilite de Senatul Universităţii, după cum urmează (tabelul 3):
Tabelul 3

Locurile stabilite de Senat pentru studiile de licenţă, pentru care pot candida absolvenţii
învăţământului universitar de scurtă durată
Facultatea
Agricultură
Horticultură
Zootehnie
Medicină Veterinară

Numărul de locuri
Subvenţionate
-

Cu taxă
5
5
5
5

11.2. Ocuparea locurilor planificate la Facultățile de Agricultură, Horticultură și Zootehnie se face
prin concurs, fără examen, pe baza notelor obţinute la probele de bacalaureat, după cum urmează:
a. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română de la bacalaureat - (N 1 ) : 50%
b. Nota de la altă probă scrisă de la bacalaureat, la alegere (N 2 )
: 50%.
Perioada de înscriere este 12-21 iulie 2018.
Pentru Medicină veterinară, perioada de înscriere și modalitatea de admitere sunt identice cu
cele de la capitolul A (art 2.2.2 și 3.2)
11.3. Toate activităţile privind admiterea de la forma scurtă la forma de licenţă sunt efectuate de
Comisia de admitere de la nivelul universităţii şi de subcomisiile de la facultăţi.
11.4. Înscrierea la admitere se face pe bază de cerere, cu menţionarea sub semnătură proprie, a
tuturor datelor solicitate de formulare. La cerere se anexează următoarele acte:
• diploma de bacalaureat şi diploma de absolvire, ambele în original;
• foaia matricolă de la colegiu, în original;
• certificatul de naştere, în copie și original;
• patru fotografii color tip “act de identitate” (3/4 cm);
• chitanţa de plată a taxei de înscriere;
• actele doveditoare, numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxei de
înscriere (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi la Revoluţia din
Decembrie 1989, copiii personalului didactic și auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat și ai
personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie.
• Scutirea de taxă pentru înscriere se acordă numai pentru un singur domeniu.
Art.12. Stabilirea rezultatelor
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12.1. Departajarea candidaţilor la Agricultură, Horticultură și Zootehnie se realizează pa baza
formulei:
(N 1 + N 2 ): 2, în care: N 1 = nota obţinută la proba scrisă de Limba şi literatura română de la
examenul bacalaureat şi N 2 = nota de la o altă probă scrisă de la examenul bacalaureat, la alegere.
Departajarea candidaţilor la Facultatea de Medicină veterinară se va realiza pe baza formulei:
(N 1 x 0,3) + (N 2 x 0,7)
În situaţia existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, departajarea se va face ţinând cont de
următoarele criterii:
a) media examenului de absolvire a studiilor de scurtă durată;
b) media anilor de studii de scurtă durată.
12.2. Eventualele contestaţii formulate de candidaţi se înregistrează la secretariatele facultăţilor în
termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, urmând să fie soluţionate în maxim 2 zile de la data
expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
12.3. Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor vor fi comunicate prin afişare şi vor fi duse la
îndeplinire de Comisia de admitere. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive.

C. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 13. Organizarea admiterii
13.1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi organizează studii
universitare de masterat, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, HG 404/2006 privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi a Ordinului MENCS 6102/2016 și Ordinul
MEN nr. 3.062/16.01.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile
de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2018 – 2019.
13.2. Concursul de admitere se desfăşoară pe facultăţi şi domenii la programele de studii
acreditate de ARACIS, conform legislației în vigoare.
13.3. Admiterea va avea loc în luna iulie 2018. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se
va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2018.
13.4. Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2018 este 12-19 iulie, în
cazul depunerii actelor la sediul facultății și între 05-19 iulie, în situația înscrierii on-line, iar pentru
eventuala admitere din septembrie: 6-11 septembrie 2018.
13.5. Admiterea candidaţilor la masterat, la toate domeniile/specializările se va face prin concurs,
criteriile de departajare fiind:
a. proba de interviu la sediul universității sau on-line cu aprecierea prin ”admis” sau
”respins”, în data de 20 iulie 2018, respectiv 12 septembrie 2018;
b. rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă.
13.6. Toate lucrările privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea la masterat
sunt efectuate de Comisia centrală de la nivelul universităţii, al cărui preşedinte este Rectorul Universităţii
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară şi de subcomisiile de la facultăţi, conduse de decanii
facultăţilor.
Art. 14. Înscrierea candidaţilor
14.1. La înscriere, candidaţii vor prezenta un atestat privind comunicarea într-o limbă străină de
circulaţie internaţională, eliberat de Disciplina de limbi străine a U.S.A.M.V. Iaşi sau de o altă instituţie
specializată recunoscută, dar avizat de Disciplina de Limbi străine. Pentru eliberarea sau avizarea
atestatului, candidaţii vor achita o taxă, care se stabileşte anual de către Senat.
14.2. Se pot înscrie la concursul de admitere la masterat cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, atât din instituţia organizatoare cât şi din alte instituţii de învăţământ superior,
precum şi absolvenţi ai instituţiilor din Spaţiul European al Învăţământului Superior sau din Federaţia
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Statelor Elveţiene, conform legislaţiei în vigoare. În cazul candidaţilor străini, se va aplica Ord. MEN
3473/2017 prin care sunt reglementate condiţiile de primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din
state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România.
14.3. Cuantumul taxei de înscriere la admitere, stabilit de Senatul Universităţii, este de 150 lei,
pentru fiecare domeniu din oferta educaţională.
14.4. Numărul de locuri subvenţionate de la buget este stabilit de către M.E.N., iar în regim cu
taxă de către Senatul Universităţii, conform legislaţiei în vigoare (tabelul 4).
Locuri pentru
Nr.
crt.

Domeniul

Programul de studii universitare de
masterat

români–domenii
prioritare

buget cu taxă
1.

Analiză şi diagnoză în agricultură

2

Managementul și conservarea solurilor

Producerea de sămânţă şi material de
plantat
4
Tehnologii agricole moderne
5
Tehnologii de agricultură ecologică
Evaluarea și conservarea biodiversității
6
Biologie
Expertiză pe filiera produselor
7
alimentare
Siguranța alimentară și protecția
Ingineria
8
consumatorului
produselor
alimentare
Sisteme avansate de procesare și
9
controlul calității produselor
agroalimentare
10
Administrarea afacerilor agricole
Inginerie şi
11
Managementul dezvoltării rurale
management în
Management în alimentaţie publică şi
12 agricultură şi
agroturism
dezvoltare rurală
13
Management și audit în agricultură
Total Facultatea de Agricultura
Amenajari peisagistice urbane şi
14.
teritoriale
15.
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului
16. Horticultură
săditor horticol
17
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii
18.
băuturilor
Total Facultatea de Horticultura
Managementul calităţii şi siguranţei
19.
alimentelor
Managementul exploataţiilor în
20
acvacultură
Zootehnie
21.
Managementul producţiilor animale
22.
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
23.
Reproducţie şi ameliorare genetică
3

Agronomie

Total Facultatea de Zootehnie
TOTAL GENERAL

Tabelul 4
Locuri pentru
tineri români de
pretutindeni
cu
fără
bursă bursă

Total
locuri

70

23

1

2

96

15

5

0

0

20

45

5

0

0

50

55

20

1

2

78

185

53

2

4

244

110

20

1

2

133

110

20

1

2

133

105

15

1

2

123

105

15

1

2

123

400

88

4

8

500
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14.5. Absolvenţii învăţământului superior de stat sau particular pot urma o a doua specializare la
masterat, astfel :
a. dacă prima specializare la masterat/studii aprofundate a fost în regim fără taxă, cea de a doua
specializare va fi în regim cu taxă;
b. dacă prima specializare la masterat/studii aprofundate a fost în regim cu taxă, cea de a doua
specializare poate fi făcută în regim fără taxă, dacă au fost admişi pe locurile finanţate de la buget.
14.6. Candidaţii au obligaţia să declare la înscriere dacă au urmat/urmează o altă specializare la
masterat/studii aprofundate, perioada în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat şi să certifice
acest lucru printr-o adeverinţă eliberată de facultatea primei specializări.
14.7. Înscrirea la concurs se face pe bază de cerere, cu menţionarea, sub semnătura proprie, a
tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexează următoarele acte:
• diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
• suplimentul la diplomă/foaia matricolă de la facultatea absolvită, în original;
• certificatul de naştere, în copie și original;
• copie de pe actul de identitate;
• patru fotografii color tip act de identitate (3/4 cm);
• chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs;
• actele doveditoare numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere
la concurs (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din
Decembrie 1989 copiii personalului didactic și auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat și ai
personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie.
• scutirea de plata taxei de înscriere se acordă numai pentru o singură specializare ;
• atestatul de comunicare într-o limbă străină de largă circulaţie internaţională.
14.8. Un candidat poate participa concomitent la concurs pentru admiterea la mai multe masterate
din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de Senatul
universităţii, dar poate fi admis la o singură specializare pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
14.9. Candidatul admis la mai multe masterate trebuie să opteze pentru acela la care doreşte
să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen
de 5 zile de la data afişării rezultatelor concursului.
14.10. Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de școlarizare şi vor achita taxa de
înmatriculare (100 Ron), în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor. Un candidat poate fi
înmatriculat la o singură specializare.
14.11. Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine
pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
14.12. Înscrierea cetăţenilor străini se face conform legislaţiei în vigoare.
14.13. Diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ superior de lungă durată până în anul 1993
înclusiv, sunt echivalente cu diploma de licenţă.
Art. 15. Stabilirea rezultatelor
15.1. Admiterea candidaţilor la studiile universitare de masterat se face prin concurs, criteriile de
departajare fiind:
a: proba de interviu, cu ”admis” sau ”respins” (probă eliminatorie);
b: notele obținute la examenul de finalizare a studiilor de licență, după cum urmează:
b.1. Nota 1 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (N 1) ): 40 %
b.2. Nota 2 – prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului diplomă (N 2 ): 60 %
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Admiterea candidaţilor la studiile universitare de masterat (care au promovat proba de interviu) se
face strict în ordinea descrescătoare a mediilor calculate cu formula: M = 0,4 N 1 + 0,6 N 2, în limita
locurilor aprobate.
15.2. Locurile cu taxă se ocupă atât de candidaţii aflaţi la a doua specializare, şi care nu mai au
dreptul la studii subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi de cei situaţi sub ultimul admis pe
locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcută pe baza
criteriilor de admitere, la solicitarea scrisă a candidaţilor, în termen de maximum 5 zile de la data
afişării rezultatelor.
15.3. La cererea de înmatriculare se anexează chitanţa care atestă plata a min. 25% din taxa
de şcolarizare şi chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare pentru anul univ. 2018/2019, aprobate
de Senatul Universităţii.
15.4. Candidaţii cu aceeaşi notă de pe ultimele locuri vor fi ierarhizaţi după următoarele criterii:
a. Media examenului de finalizare a studiilor de licenţă;
b. Media anilor de la studiile de licenţă.
15.5. Rezultatele admiterii, verificate şi aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoştinţa
celor interesaţi, prin afişare şi publicare pe site-ul universitaţii, specificându-se ora şi data afişării.
15.6. Candidaţii declaraţi admişi se înmatriculează prin decizia Rectorului Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi.
Art. 16. Analiza şi soluţionarea contestaţiilor
16.1. Eventualele contestaţii formulate de candidaţi se înregistrează la secretariatele facultăţilor în
termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, urmând să fie soluţionate în maxim 48 ore de la data
expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
16.2. Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor vor fi comunicate prin afişare şi vor fi duse la
îndeplinire de Comisia de admitere. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive.
D. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ
Art. 17. Organizarea admiterii
17.1. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
organizează concurs pentru învăţământul la distanţă (I.D.), ciclul de licenţă, la domeniile şi specializările
prezentate în tabelul 1 şi tabelul 5.
Tabelul 5
Specializările la care se organizează admitere pentru învăţământul la distanţă (I.D.)
Domeniul

Specializarea

Agricultură - 4 ani
Inginerie economică în agricultură - 4
Inginerie şi management în
agricultură și dezvoltare rurală ani
Horticultură
Horticultură - 4 ani
Zootehnie
Zootehnie – 4 ani
Agronomie

Nr. credite/tip
acreditare
240/A

Nr. locuri
cu taxă
75

240/A

75

240/A
240/A

75
50

17.2. Perioada de înscriere a candidaţilor este 06-21 septembrie 2018.
17.3. Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de
învăţământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu min. 2
săptămâni înainte de începerea înscrierilor.
Art. 18. Înscrierea candidaţilor
18.1. Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere în care se vor menţiona, sub semnătură
proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.
La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
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• diploma de studii (după caz, de licenţă sau bacalaureat), în original;
• foaia matricolă de la liceul absolvit, în original;
• certificat de naştere şi de căsătorie (pentru candidaţii căsătoriţi), în copie și original;
• două fotografii color tip act de identitate (3/4 cm);
• copie de pe actul de identitate;
• chitanţă de plată a taxei de înscriere.
18.2. Se pot înscrie pentru pregătire universitară de licenţă în sistem I.D. numai absolvenţii de
liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
18.3. Conţinutul dosarului de înscriere şi modalitatea de admitere sunt identice cu cele de la
învăţământul de licenţă "la zi" (pct. A.).
E. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru absolvenţii învăţământului
universitar de scurtă durată care continuă studiile în învăţământul universitar de licenţă la
distanţă (I.D.).
Art. 19. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată, pot continua
studiile în învăţământul universitar de licenţă la distanţă, în cadrul profilului studiat iniţial sau apropiat, în
limita locurilor stabilite de Senatul universităţii, după cum urmează (tabelul 6):
Tabelul 6
Locurile stabilite de Senat pentru studiile de licenţă la distanţă, pentru care pot candida absolvenţii învăţământului
universitar de scurtă durată
Programul de studii

Agricultură
Inginerie economică în agricultură
Horticultură
Zootehnie

Numărul de locuri
Subvenţionate
-

Cu taxă
5

-

5

-

5
5

Art. 20. Conţinutul dosarului de înscriere şi modalitatea de admitere sunt identice cu cele de la
învăţământul de licenţă "la zi" (pct. A.).
F. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 21. Organizarea admiterii
21.1. Concursul de admitere se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare.
21.2. Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat se face prin concurs, pe domenii de
doctorat, forma cu frecvenţă/frecvență redusă, organizat de IOSUD, de regulă înainte de începerea
anului universitar.
21.3. Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe bază de
competiţie, între şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, la domeniile de studii universitare
de doctorat aprobate în cadrul acestora, în limita locurilor vacante scoase pentru concurs la conducătorii
de doctorat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
21.4. Calendarul, modalitatea de înscriere, organizarea şi desfăşurarea colocviului de
admitere se stabilesc prin Norme specifice elaborate de CSUD şi aprobate de IOSUD.
Art. 22. Înscrierea candidaţilor
22.1. Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta la Şcoala
doctorală, în termenul stabilit, un dosar cu următoarele acte:
• cerere tip de înscriere, ce se procură de la secretariat Şcoala doctorală;
• copii și originale după următoarele acte: certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (dacă
este cazul) sau de eventuala schimbare a numelui, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta,
diploma de învăţământ superior (sau echivalentă) însoţită de foaia matricolă;
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• curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate de candidat (dacă este cazul);
• fişa de înscriere, care cuprinde datele necesare pentru evidenţa candidaţilor;
• chitanţa de plată a taxei de concurs, ce se stabileşte anual de către Senat, cu minimum 2
săptămâni înainte de desfăşurarea concursului.
22.2. Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii studiilor
universitare de masterat.
22.3. Absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente eliberate până
în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004
au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat şi fară să fi absolvit ciclul de studii
universitare de masterat.
22.4. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un domeniu specific
se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau masterat. Cunoştinţele
specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza bibliografiei, prin concursul de admitere.
22.5. Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi
masterat rezultate profesionale bune şi foarte bune.
22.6. Nu se acceptă înscrierea şi efectuarea doctoratului între soţi, afini şi rude până la gradul al
III-lea inclusiv.
Art. 23. Stabilirea rezultatelor
23.1. Admiterea la doctorat se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de către candidaţi
la concursul de admitere, în limita locurilor vacante scoase pentru concurs la conducătorii de doctorat.
Media minimă de admitere este 8,00.
23.2. Înmatricularea candidaţilor admişi se face începând cu prima zi a anului universitar, prin
ordinul Rectorului universităţii.
23.3. Candidaţii care au fost exmatriculaţi ori s-au retras de la studiile universitare de doctorat au
dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.
23.4. Un doctorand poate fi susţinut de la bugetul de stat numai un singur ciclu de studii
universitare de doctorat, indiferent de forma urmată. Al doilea doctorat se face numai în regim cu taxă.
G. DISPOZITII FINALE
24. În cazul unor situaţii speciale, care nu se încadrează în prevederele consemnate în prezenta
Metodologie, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei de admitere pe universitate, singura abilitată
pentru rezolvarea problemelor respective. Nerespectarea acestei reguli atrage nulitatea actelor şi a
lucrărilor efectuate.
25. Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară din Iaşi acordă Consiliului de
Administraţie dreptul de a completa prezenta Metodologie în conformitate cu prevederile transmise
ulterior de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceste completări vor fi aduse la cunoştinţă membrilor
Senatului universitar la prima şedinţă a acestuia.
Prezenta Metodologie a fost analizată în Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară din Iaşi în data de 18.12.2017 și completată cu prevederile legale ulterioare.

Prorector cu activitatea educațională,
Prof. univ. dr. Benone PASARIN
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Anexa 1

LISTA
concursurilor internaţionale aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, care pot permite
candidaţilor olimpici să fie admişi la U.S.A.M.V. Iaşi fără concurs în anul universitar
2018-2019
1. Candidaţii care au obţinut distincţii la olimpiade şcolare internaţionale (premiul I, II sau III) în
timpul studiilor liceale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere la două specializări în cadrul
numărului de locuri bugetate alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale la domenii corespunzătoare
disciplinelor la care au fost distinşi.

Nr.crt.

Domeniul de licenţă la care pot opta
olimpicii

Olimpiade internaționale recunoscute MENCS

1

Agronomie

Științele pământului, Biologie, Chimie

2

Inginerie şi management în agricultură şi
dezvoltare rurală

Științele pământului, Biologie

3

Ingineria produselor alimentare

Chimie, Matematică

4

Biologie

Biologie, Chimie

5

Horticultură

Științele Pământului, Biologie, Chimie

6

Ingineria mediului

Protecţia mediului, Chimie, Matematică

7

Zootehnie

Biologie, Chimie

8

Medicină veterinară

Biologie, Chimie

PRORECTOR,
Prof. univ. dr. Benone PĂSĂRIN
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