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RU 44 

 
REGULAMENT  

PRIVIND STABILIREA TAXELOR 
 
 
Art.1. În USAMV Cluj-Napoca se percep taxe în conformitate cu prevederile legii şi a hotărârilor 
Senatului universitar. 
 
Art.2. Cuantumul taxelor ce se percep în USAMV Cluj-Napoca se stabilește  anual de către Senatul 
universitar, la propunerea Consiliilor facultăților, aprobate de Consiliul de Administrație. 
 
Art.3. În calculul cuantumului taxelor referitoare la procesul de învățământ se va ține cont de 
cuantumul alocației bugetare şi de principiul eficienței economice. 
 
Art.4. La stabilirea cuantumului taxelor referitoare la activitățile administrative se va avea în 
vedere acoperirea tuturor cheltuielilor efectuate. 
 
Art.5. Stabilirea cuantumului tuturor taxelor se face fără calcularea oricărei cote de profit. 
 
Art.6. Pentru fiecare taxă în parte va fi  elaborată o procedură de calcul, de către structura care 
solicită perceperea taxei, procedură ce va fi supusă  Consiliului de Administrație, spre aprobare. 
 
Art.7. Taxele care se achită periodic vor fi percepute cu penalizări de întârziere, în cazul depășirii 
termenului de plată, conform procedurii menționată la Art. 6. 
 
Art.8. Reduceri de taxe: 
a) În cazul în care la începutul anului universitar, până la data de 15 octombrie, se achită integral taxa de 

școlarizare, se aplică o reducere de 10% (nu se aplică la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul 
studenților cu taxă de școlarizare în valută). 

b) Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe 
perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de școlarizare se reduce cu 50%. 

c) Pentru personalul angajat pe durată nedeterminată și determinată (cu excepția cadrelor didactice 
asociate), personalul pensionat și copiii acestora,  precum și pentru doctoranzii la zi și cei la învățământ 
cu frecvență redusă (care pe baza activității de opt ore în universitate beneficiază de bursă din partea 
universității) care frecventează cursurile modulului  pedagogic, cuantumul taxelor DPPD se reduce cu 
50%. 

d) Studenții admiși la învățământul cu taxă în lei la studii de licență sau master care provin din mediu 
rural, copiii absolvenților USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a USAMV 
Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o reducere a taxelor 
de școlarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani. 

e) Candidații admiși pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 25% din taxa de 
școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 10% din taxa de școlarizare la celelalte programe 
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de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanție pentru înmatriculare. Taxa de școlarizare se poate achita 
în maxim patru tranșe. 

f) Candidații admiși pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în urma glisării, vor 
beneficia de restituirea integrală a garanției pentru înmatriculare. 

g) Dacă un student îndeplinește mai multe condiții pentru scutirea de taxe, reducerea se aplică o singură 
dată numai la programele în limba română şi nu poate depăși 50% din taxă. 

h) Studenții români înmatriculați la programe de studii în limba română, proveniți din centrele de 
plasament vor fi scutiți de taxa de admitere și dacă vor deveni studenți vor primi burse care să acopere 
taxa de studii, taxele de cazare și masă. De asemenea, vor fi sprijiniți pentru  angajare sezonieră sau cu 
fracțiune de normă.  

 
Art.9. Taxele percepute în USAMV Cluj-Napoca vor fi afișate pe Site-ul universităţii. 
 
Art. 10. Prezentul regulament însoțit de cele două anexe a fost aprobat în ședința Consiliului de 
Administrație din data de 21.02.2022 și în ședința de Senat din data de 04.03.2022. 
 
 

RECTOR, 
Prof. dr. Cornel Cătoi 

 
 
 
 

PREȘEDINTE SENAT, 
Prof. dr. Viorel Mitre 

 
 
 
 

VIZAT 
Direcţia Juridică, 

Consilier juridic Silvia Mihali 
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Anexa 1 la Regulamentul privind stabilirea taxelor (RU 44) 

 

TAXELE  
din cadrul USAMV CN pentru anul universitar 2021-2022 2022-2023 

 
Nr. 
crt. Categoria taxelor percepute Valoare 

(lei) 
Cap. I. Taxe de admitere 
1 Taxa de admitere:   

 a) Pentru candidații înscriși la programele de studii, forma de învățământ cu 
frecvență (licență şi master):  

 - Programele de studii de la Facultatea de Agricultură  100 
 - Programele de studii de la Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală 100 
 - Programele de studii de la Facultatea Silvicultură și Cadastru 100 
 - Programele de studii de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 100 
 - Programele de studii de la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 100 
 - Programele de studii de la Facultatea de Medicină Veterinară:   
 - Medicină Veterinară  120 
 - Medicină Veterinară (în limba engleză) 150 euro 
 - Medicină Veterinară (în limba franceză) 150 euro 

 b) Pentru candidații înscriși la programele de studii, forma de învățământ la distanță 
(licență) 100 

 c) Pentru candidații înscriși la doctorat, forma de învățământ cu frecvență și cu 
frecvență redusă: 150 

 
d) taxa de admitere pentru candidații cetățeni străini pe cont propriu valutar (din 

state non-UE şi care nu fac parte din Spațiul Economic European sau din 
Confederația Elvețiană) 

150 euro 

2 Taxă pentru confirmarea locului la taxă (licență şi master):  
 - Programele de studii de la Facultatea de Agricultură  

10% din 
taxa anuală 

de 
școlarizare 

 - Programele de studii de la Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală 
 - Programele de studii de la Facultatea Silvicultură și Cadastru 
 - Programele de studii de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
 - Programele de studii de la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 
 - Programele de studii din cadrul Departamentului ID (licență) 
 - Programele de studii de la Facultatea de Medicină Veterinară:   

 - Medicină Veterinară  
25% din 

taxa anuală 
de 

școlarizare 
 - Medicină Veterinară (în limba engleză) 1/3 din taxa 

anuală de 
școlarizare  - Medicină Veterinară (în limba franceză) 

 - Programele de studii universitare de doctorat 
25% din 

taxa anuală 
de 

școlarizare 
Cap. II. Taxe privind activitatea didactică a studenților 
3 Taxa de înmatriculare (înregistrarea pentru prima dată într-un registru matricol a unui student).  

Studenții români de pretutindeni bursieri ai statului român (pentru care s-a emis Ordinul MEd cu 
încadrare fie la bursă, fie la fără taxă și fără bursă) și studenții cetățeni non-UE bursieri ai statului 
român (pentru care s-a emis Scrisoare de accept de către MEd sunt scutiți de plata taxei de 
înmatriculare 

30 

4 Taxa de reînmatriculare 500 
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Nr. 
crt. Categoria taxelor percepute Valoare 

(lei) 
5 Taxa de transfer (mobilitate definitivă):  
 a) de la USAMV Cluj-Napoca la altă universitate 50 
 b) de la altă universitate la USAMV Cluj-Napoca  200 
 c) în interiorul USAMV Cluj-Napoca 200 
6 Taxa anuală de școlarizare  

 a) Pentru studenții înscriși la programele de studii, forma de învățământ cu frecvență 
(licență şi master):  

 - Programele de studii de la Facultatea de Agricultură  4500 
 - Programele de studii de la Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală 4500 
 - Programele de studii de la Facultatea Silvicultură și Cadastru 4500 
 - Programele de studii de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 4500 
 - Programele de studii de la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 4500 
 - Programele de studii de la Facultatea de Medicină Veterinară:   
 - Medicină Veterinară  5500 

 

- Medicină Veterinară (în limba engleză) 7000 
dupa 

HCF 6000 
euro 

 

- Medicină Veterinară (în limba franceză) 7000 
dupa 

HCF 6000 
euro 

 b) Pentru studenții înscriși la programele de studii, forma de învățământ la distanță 
(licență) 

3000 
3500 

 c) Pentru studenții înscriși la programele de studii universitare de doctorat 6000 

 d) Ratele taxelor de școlarizare se achită conform prevederilor din Contractul de 
studii  

7 Taxa anuală de școlarizare pentru studenții străini pe cont propriu valutar (din 
state non-UE şi care nu fac parte din Spațiul Economic European sau din Confederația 
Elvețiană)  

 

 - Învățământ tehnic, agronomic, științe:  
 - licență, master 3000 euro 
 - postuniversitar 4000 euro 
 - doctorat 4000 euro 
 - Învățământ medical:  
 - Medicină Veterinară, în limba română 5000 euro 

 - Medicină Veterinară (în limba engleză) 

7000 
dupa 

HCF6000 
euro 

 - Medicină Veterinară (în limba franceză) 

7000 
dupa 

HCF6000 
euro 

8 Susținerea examenului de finalizare studii pentru studenții străini pe cont propriu 
valutar de la învățământul cu frecvență redusă sau alte forme de învățământ 
conform legii: 

 

 - Învățământ tehnic, agronomic, științe:  
 - licență, master 300 euro 
 - Învățământ medical:  
 - Medicină Veterinară, în limba română 400 euro 
 - Medicină Veterinară (în limba engleză) 500 euro 
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 - Medicină Veterinară (în limba franceză) 500 euro 
9 Susținerea tezei de doctorat pentru studenții străini pe cont propriu valutar de la 

învățământul cu frecvență redusă sau alte forme de învățământ conform legii:  

 - Învățământ tehnic, agronomic, științe: 400 euro 
 - Învățământ medical:  
 - Medicină Veterinară, în limba română 700 euro 
 - Medicină Veterinară (în limba engleză) 800 euro 
 - Medicină Veterinară (în limba franceză) 800 euro 

 
 
 
 

Nr. 
crt. Categoria taxelor percepute Valoare 

(lei) 
10 Taxa de școlarizare pentru studenții români de pretutindeni și cetățeni UE/SEE/ 

Confederația   Elvețiană, studenții non-UE (cazuri speciale cu aprobarea MEd), 
studenții români de pretutindeni care își pierd statutul de bursier al statului român și 
pentru studenții care au dobândit statutul de refugiat sau protecție subsidiară 

identice 
cu taxele 

cetățenilor 
români 

11 Recuperarea unor activități practice:  

 - absențe nemotivate lucrări practice 10 / oră 
fizică 

 - restanțe examen 3,4 100 
 - reexaminări, examene creditate 100 
 - examene de diferență 100 

12 Taxă pentru repetarea examenului de finalizare studii (licență, disertație, 
absolvire) 200 

13 Taxa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de către absolvenți din 
universitățile neacreditate 700 

14 Taxă eliberare, la cerere, fișe discipline pentru un an de studiu 100 / an 
de studiu 

15 Taxă eliberare, la cerere, fișa disciplinei solicitată individual 10 
16 Taxă pentru adeverință de confirmare a perioadei de şcolarizare/situație 

școlară, eliberată din secretariat, la cerere, foștilor studenți 50 

17 Taxa pentru eliberare acte de studii (neridicate) mai vechi de 3 ani de la 
finalizarea studiilor 300 

18 Taxa pentru eliberare în regim de urgență a unui act de studii: diplomă, certificat 
(maxim 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii), numai în perioada 15.10-01.11 
anul în curs 

500 

19 Taxa pentru eliberare la cerere a unei confirmări a datelor înscrise pe un act de 
studii  

20 Taxa de eliberare a duplicatelor:  
 - carnet de student 15 
 - legitimație de călătorie 15 
 - legitimație de bibliotecă 15 
 - foaia matricolă, supliment la diplomă 200 
 - diplomă, certificat de studii 200 
 - adeverința privind finalizarea studiilor  200 

21 Taxa pentru adeverința de autenticitate a actelor de studii, eliberată 
absolvenților, la cerere 50 

22 Taxa adeverința necesară pentru emiterea Certificatului de conformitate 
pentru Colegiul Medicilor Veterinari, eliberată absolvenților, la cerere 50 

23 Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs a candidaților respinși, peste data de 
20 decembrie a fiecărui an 120 

Cap. III – Taxe doctorale şi de Abilitare (cetățeni români, UE şi care fac parte din Spațiul Economic 
European sau din Confederația Elvețiană) 
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24 Taxă susținere publică a tezei de doctorat pentru studenții înmatriculați la taxă 2200 
25 Taxă abilitare pentru cadre didactice care nu sunt în USAMV Cluj-Napoca, 

consorțiu USAMV sau în UUC (valoarea acestor taxe se pot modifica pe baza 
acordurilor de reciprocitate sau a convențiilor din cadrul consorțiului și IOSUD-
urilor) 

 

 - Taxă procesare dosar 2000 
 - Taxă susținere publică a tezei de abilitare 6000 

 
 
 
 

Nr. 
crt. Categoria taxelor percepute Valoare 

(lei) 
26 Taxă susținere publică teză de abilitare pentru cadre didactice care sunt în 

consorțiu USAMV (fără USAMV Cluj-Napoca) sau în UUC 3500 

27 Taxă susținere publică teză de abilitare pentru cadre didactice din USAMV 
Cluj-Napoca  

Reducere 
100% a taxei 

Cap. IV – Taxe Departament Competențe Transversale  
28 Taxă de școlarizare pentru formarea psihopedagogică:  
 - nivel de formare psihopedagogică – nivel I (30 de credite) 900 
 - nivel de formare psihopedagogică – nivel II (30 de credite) 1000 

29 Taxa de școlarizare pentru studenții străini pe cont propriu valutar (din state 
non-UE şi care nu fac parte din Spațiul Economic European sau din Confederația 
Elvețiană) 

Echivalentul 
în euro a taxei 
de școlarizare 

pentru 
studenții 
români  

Taxă procesare dosare, colocviu de admitere grad didactic I 250 
Taxă procesare dosare, pregătirea pentru susținere grad didactic II 150 
Echivalare grad didactic I pe baza titlului științific de doctor 300 
Eliberare adeverință înscriere/situație școlară la solicitarea cursantului pentru 
cursurile postuniversitare nivel I şi II 30 

Taxă eliberare atestat de limbă străină pentru licență, masterat, doctorat 50 
30 Taxă obținere LA CERERE a certificatului de competență lingvistică de către:  
 - studenți, absolvenți şi angajați ai USAMV Cluj-Napoca  50 
 - studenți, absolvenți şi angajați ai USAMV Cluj-Napoca în regim de urgență 100 
 - participanți din afara USAMV Cluj-Napoca  100 
 - participanți din afara USAMV Cluj-Napoca în regim de urgență 150 

31 Duplicat certificat de competență lingvistică 50 
Cap. V – Taxe pentru Bibliotecă  
32 Taxa de eliberare a duplicat legitimație bibliotecă 15 
33 Taxă pentru nerestituirea la termen a împrumuturilor (lei/zi/document) 0,5  
34 Taxă pentru pierderea sau distrugerea documentelor împrumutate: valoarea de 

inventar a 
documentului, 
actualizată cu 

aplicarea 
coeficientului 
de inflație la 
zi  la care se 

adaugă încă o 
dată prețul 

astfel calculat 
35 Taxă abonament la Sala cu acces liber la raft pentru utilizatorii externi care nu 

beneficiază de gratuitate, conform Legii 9/2022  

 - pentru o zi 5 
 - pentru o săptămână 20 
 - pentru o lună 50 
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Cap. VI – Tarife Editura AcademicPres 
36 Tarif pentru servicii editoriale  200 
37 Tarife pentru imprimare / buc  

- Monocrom A4 1 față 80gr/m2 0,30 
- Monocrom A4 față/verso 80gr/m2 0,40 
- Monocrom A3 1 față 80gr/m2 0,60 
- Monocrom A3 față /verso 80gr/m2 0,80 

 
 
 

Nr. 
crt. Categoria taxelor percepute Valoare 

(lei) 

 

- Color A4, 1 față 80gr/m2 1 
- Color A4, față/verso 80gr/m2 1,50 
- Color A4, 1 față 250gr/m2 1,50 
- Color A4, față/verso 250gr/m2 2 
- Color A4, 1 față carton special 2 
- Color A4, 1 față/verso carton special 3 
- Color A3, 1 față, 80 gr/m2 2 
- Color A3, față/verso, 80 gr/m2 3 
- Color A3, 1 față, 250 gr/m2 3 
- Color A3, față/verso, 250 gr/m2 4 
- Color A3, 1 față, carton special 4 
- Color A3, 1 față, carton special 6 

Cap. VI – Taxe Cazare  
38 Tarife lunare de cazare pentru studenți, cu subvenție - lei/pat/lună  

 - cameră 2 locuri cu baie proprie (cămin Agronomia II) 300 
450 

 - cameră 2 locuri cu baie proprie (mansardă căminele VIII, XII, XV, parter 
căminul XII) 

250 
375 

 - cameră 2 locuri cu baie proprie (etajele I, II și III cămin XII) 200 
300 

 - cameră 2 locuri fără baie proprie (cămin Agronomia I) 180 
270 

 - cameră 3 locuri fără baie proprie (cămin Agronomia I) 140 
210 

 - cameră 4, 5, 6 locuri fără baie proprie (căminele Agronomia I, VIII, XII) 125 
190 

 - cameră cu 4 locuri fără baie proprie, cu chiuvetă în cameră (cămin XV) 140 
210 

39 Tarife lunare de cazare pentru studenți, fără subvenție (incluziv studenți străini) 
- lei/pat/lună  

 - cameră 2 locuri cu baie proprie (cămin Agronomia II) 500 
600 

 - cameră 2 locuri cu baie proprie (mansardă căminele VIII, XII, XV, parter 
căminul XII) 

450 
525 

 - cameră 2 locuri cu baie proprie (etajele I, II și III cămin XII) 350 
450 

 - cameră 2 locuri fără baie proprie (cămin Agronomia I) 330 
420 

 - cameră 3 locuri fără baie proprie (cămin Agronomia I) 290 
360 

 - cameră 4, 5, 6 locuri fără baie proprie (căminele Agronomia I, VIII, XII) 275 
340 

 - cameră cu 4 locuri fără baie proprie, cu chiuvetă în cameră (cămin XV) 290 
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360 

40 Tarife de cazare în camerele de oaspeți (perioada 01.01.2022-sfârșitul anului 
financiar 2022) - lei/pat/noapte (cu TVA inclus)  

 - cazare pentru persoane din Consorțiul USAMV din România  gratuit 

 - cazare invitați ai USAMV Cluj-Napoca la diverse activități didactice și 
științifice, simpozioane, conferințe, workshop-uri, mese rotunde, etc. gratuit 

 - cazare pentru membri în comisii de doctorat, avansare, abilitare  gratuit 

 
- cazare pentru participanți la diverse activități didactice și științifice,  

simpozioane, conferințe, workshop-uri, mese rotunde, etc., organizate de 
USAMV Cluj-Napoca 

50 
75 

 - rude de gradul I sau II ale studenților, cazate în camere cu 3, 4, 5 paturi 25 
40 

 - cazare regim hotelier 100 
150 

Cap. VII – Taxe Închirieri  
41 Închiriere Amfiteatre și spatii pentru evenimente (tarif orar)*  
 - Aula Magna "Mihai Șerban" 600 
 - Amfiteatrul "Regele Ferdinand" al ISV 450 

 - Amfiteatrul "Regina Maria" al ISV 400 
- holul de la parterul ISV, din fața Amfiteatrelor 50 

 - Amfiteatrele A1, A2, A3, A4 și A5 200 
 
 
 

Nr. 
crt. Categoria taxelor percepute Valoare 

(lei) 
 - Amfiteatrul Roșu din clădirea Bibliotecii 450 
 - săli de seminar 100 
 - sălile de conferință de la Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate 200 euro/zi 

 - camerele de la Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate 
(lei/cameră/noapte) 200 

 - parterul holului din clădirea Rectoratului (lângă Registratură) (lei/zi)  200 

 - parterul holului din clădirea Rectoratului (lângă Registratură) 
(lei/săptămână, 5 zile lucrătoare)  800 

*Personalul angajat beneficiază de o reducere de 50% din tarife și de gratuitate pentru activitățile 
științifice și culturale care privesc instituția 

42 Închiriere Teren de fotbal (tarif orar)  

 - abonament lunar studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara orelor 
gratuite) (minim 4 ore pe lună) 80 

 - închiriere ocazională studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara 
orelor gratuite)  100 

 - abonament lunar persoane din afara USAMV Cluj-Napoca (minim 4 ore pe 
lună) 100 

 - închiriere ocazională persoane din afara USAMV Cluj-Napoca  120 
43 Închiriere Sală de sport (tarif orar)  

 - abonament lunar studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara orelor 
gratuite) (minim 4 ore pe lună) 40 

 - închiriere ocazională studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara 
orelor gratuite)  60 

 - abonament lunar persoane din afara USAMV Cluj-Napoca (minim 4 ore pe 
lună) 60 

 - închiriere ocazională persoane din afara USAMV Cluj-Napoca  80 
44 Închiriere Teren de tenis (tarif orar)  

 - abonament lunar studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara orelor 
gratuite) (minim 8 ore pe lună) 15 
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 - închiriere ocazională studenți/angajați USAMV Cluj-Napoca (în afara 
orelor gratuite)  20 

 - abonament lunar persoane din afara USAMV Cluj-Napoca (minim 8 ore pe 
lună) 25 

 - închiriere ocazională persoane din afara USAMV Cluj-Napoca  30 
45 Închiriere Sala de forță (tarif orar)  
 - abonament lunar studenți USAMV Cluj-Napoca (20 intrări) 40 
 - abonament lunar angajați USAMV Cluj-Napoca (20 intrări) 50 
 - abonament lunar persoane din afara USAMV Cluj-Napoca (20 intrări) 60 

Cap. VIII – Taxe parcare 

46 Tarif parcare / oră 
5 

Primele 30 
minute sunt 

gratis 
 



1 

 

RU 45 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE 
ADMITERE 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 2022-2023 

  

CAPITOLUL I - Dispoziții Generale 

Articolul 1. 

(1) Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV din Cluj-
Napoca), clasificată de Ministerul Educației în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ 
superior din țară ca Universitate de Cercetare Avansată și Educaţie, organizează admitere în 
învăţământul superior pentru anul universitar 2023-2024 2022-2023. 

(2) Admiterea se realizează în conformitate cu : art. 138, art.142, art. 145, art.151, art.156, art. 158, 
art. 160, art. 163, art. 174, art. 176, art. 199, art. 200, art. 205, art. 277 și art. 304 alin.(17) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei 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 în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul 
Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 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 şi completările 
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfăşurarea studiilor 
universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 
universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 
369/29.03.2021 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Educaţiei  și a Ordinului 3102/ 
08.02.2022, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă, de master și de doctorat, a Ordinului ME nr. 5734/2022 privind aprobarea 
Metodologiei de acces și de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări 
profesionale de nivel 5, conform Cadrului național al calificărilor, Carta USAMV Cluj-Napoca, 
precum şi a regulamentelor universităţii. De asemenea, admiterea se realizează în conformitate cu 
prevederile Ordonanței nr. 137/2000, Art.2, Al.1  și anume fără discriminări legate de sex, rasă, 
culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie, convingeri, apartenența la o 
minoritate națională sau categorie defavorizată, avere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. 

(3) Învăţământul universitar la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca se organizează pe cicluri: 
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a) ciclul I - studii universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă IF, învățământ la distanţă ID); 

b) ciclul II - studii universitare de masterat (învăţământ cu frecvenţă IF); 

c) ciclul I şi II oferite comasat la forma de învăţământ cu frecvenţă Medicina Veterinară (IF); 

d) ciclul III - studii universitare de doctorat (învăţământ cu frecvenţă IF și învăţământ cu frecvenţă 
redusă IFR); 

e)  Colegiul Terțiar - studii postliceale (învăţământ cu frecvenţă IF); 

f) Învățământ Dual - se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe, 
preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 6, 7 și 8. 
Competențele cheie se dezvoltă în contextul formării profesionale, în sprijinul integrării cu succes pe 
piața muncii, favorizând totodată continuarea studiilor și învățarea pe tot parcursul vieții. 

(4) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în 
ciclul de studii universitare de licenţă numai prin concurs de admitere. 

(5) Durata programelor de studii universitare în cadrul învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă 
redusă este egală cu cea prevăzută la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

(6) Durata programelor de studii la ciclul de licenţă este de 3-6 ani, la ciclul de master este de 2 ani, 
iar la ciclul de doctorat este de 3-4 ani. 

(7) Durata programelor de studii la colegiu este 1,5 ani, respectiv 2 ani. 

(8) Învățământul dual îndeplinește următoarele cerințe: 

a) încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulți operatori economici sau între 
structuri asociative/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea 
administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de 
colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri; 

b) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, respectiv părintele, tutorele sau 
susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care 
stabilește drepturile și obligațiile părților; 

c) încheierea contractului de parteneriat între o instituție de învățământ superior și unul sau mai mulți 
operatori economici și, după caz, între structuri asociative, contract care stabilește condițiile de 
colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri; 

d) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre student, respectiv studentul - 
doctorand, operatorul economic și instituția de învățământ superior, contract care stabilește drepturile 
și obligațiile părților. 

 

 Articolul 2. 

(1) Admiterea se desfăşoară pe domenii şi programe de studii universitare, pentru toate cele trei 
cicluri, separat pe formele de învăţământ specificate (IF, ID, IFR) și pentru colegiul terțiar pe domenii 
și programe de studii. 

(2) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de 
predare a programului de studii universitare. 

(3) Admiterea se desfășoară pe locuri: 
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a) finanţate de la bugetul de stat (licenţă IF, masterat IF, doctorat IF și IFR, colegiu terțiar IF); 

b) cu taxă (licenţă IF și ID, masterat IF, doctorat IF și IFR, colegiu terțiar IF); 

(4) Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin Ordin al ministrului, pe baza cifrelor de 
şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern, iar cele în regim cu taxă se stabilesc în baza autonomiei 
universitare de către Senatul USAMV Cluj-Napoca în limita capacității de școlarizare aprobată de 
ARACIS. 

(5) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru: 

a) studiile universitare de licenţă, numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România 
sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. 

b) studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau 
echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă. 

c) studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master obţinută în România sau 
echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de master, program de licență și master oferite 
comasat, precum și absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă 
durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

d) studii la colegiu terțiar pentru absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat sau 
echivalentă. 

(6) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la examenul de admitere pentru toate ciclurile de 
studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce 
priveşte taxele de şcolarizare. 

(7) La admiterea la toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini 
au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către 
instituţii abilitate de ME. 

(8) Aceeaşi condiţie se impune și în cazul mobilităților definitive (transferul) a studenților între 
instituţiile de învățământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţenii 
străini şi sunt recunoscute de către statul român. 

(9) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se 
realizează în baza metodologiilor specifice elaborate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării. 

(10) Candidații străini se vor adresa Biroului de Relaţii Internaţionale al USAMV Cluj-Napoca pentru 
consiliere și vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc să concureze sau se vor 
înscrie online pe site-ul universității (admitere.usamvcluj.ro). 

(11) Pentru candidații Români de pretutindeni, dosarul de concurs se depune direct la sediul instituției 
sau se poate trimite prin poștă, e-mail sau prin completarea formularului online disponibil pe site-ul 
universității (admitere.usamvcluj.ro). 

(12) Candidaţii menţionaţi la art. 2 alin. 7 şi 8 declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de 
licenţă, master și doctorat se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, 
respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de 
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei. 
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(13) Senatul USAMV Cluj-Napoca aprobă comisia de admitere pe universitate (la propunerea 
Consiliului de Administraţie) și comisiile de admitere pe facultăţi (la propunerea consiliilor 
facultăţilor). 

  

 Capitolul II - Finanțarea studiilor 

Articolul 3. 

(1) Candidații vor depune onsite sau vor trimite online un singur dosar pentru un domeniu de studii. 
În fișa de înscriere candidatul va prezenta în ordine opțiunile proprii privind programele de studii 
dorite din cadrul domeniului și forma de finanțare. Se recomandă completarea atât a formei de 
finanțare buget, cât și a formei de finanțare taxă pentru a avea ulterior posibilitatea de a glisa de pe 
locuri cu taxă pe locuri cu buget dacă în etapele ulterioare de admitere se vacantează locuri la buget 
sau din lista de așteptare pe locuri cu taxă, iar apoi dacă există disponibilitate pe locuri la buget. 

(2) Un candidat poate participa concomitent la admiterea pentru mai multe domenii/programe de 
studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii de învăţământ superior diferite, pe locuri finanţate de la 
bugetul de stat. 

(3) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ superior care le oferă. 

(4) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur 
program de licenţă, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat, cu 
respectarea normelor în vigoare. 

(5) Subvenţionarea studiilor (școlarizarea din fonduri publice) se acordă pe durata unui an universitar 
numai într-o instituție de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. 

(6) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către 
studenţi. 

(7) Candidaţii declaraţi admişi și înmatriculaţi în învăţământul superior pot urma concomitent 
maximum două programe de studii, din care doar unul finanţat de la bugetul de stat. 

(8) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii optează pentru programul de studii 
care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin semnarea contractului şi depunerea diplomei/atestatului 
de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaştere a 
diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, și a foilor matricole 
aferente, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere 
stabilit. 

(9) În vederea înmatriculării/înscrierii în anul I de studii, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la 
bugetul de stat vor depune, la confirmarea locului prin semnarea contractului de studii, diploma de 
bacalaureat/sau adeverința sau diploma de licenţă/sau adeverință sau diploma de master precum și 
celelalte documente în original. 

(10) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/master în original, din vina exclusivă a 
candidatului admis, la semnarea contractului, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. 

(11) Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat care au urmat cursuri pe locuri finanţate de 
la bugetul de stat şi, din diverse motive, fie au renunţat la finalizarea studiilor, fie au fost 
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exmatriculaţi, nefiind în situația de a beneficia de finanţare de la buget pe toată perioada parcurgerii 
unui ciclu de studii complet, pot să urmeze un alt program de studii în cadrul aceleiaşi universităţi 
sau într-o altă universitate, în condiţiile finanţării de la bugetul de stat, pe baza clasamentului la 
admitere, dar numai pe durata normală unui ciclu de  studii studiu, adică, din durata de studiu a noului 
program se scad anii de studiu finanţaţi de la buget la programul iniţial început și neabsolvit. 

(12) Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă sau master se păstrează statutul 
fiecărui student în privinţa finanţării studiilor (buget sau taxă), conform rezultatelor concursului de 
admitere. 

(13) La începutul fiecărui an universitar, secretariatele decanatele facultăţilor refac ierarhizarea 
studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei ponderate obţinute în anul anterior. 

(14) Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, alocate, anual, studenţilor cu cele mai bune 
rezultate în pregătirea profesională. 

(15) În privinţa organizării formaţiilor de studiu şi a tuturor activităţilor didactice, nu se face distincţie 
între cele două categorii de studenţi admişi (bugetaţi sau cu taxă). 

(16) Programele de studii de nivel licență vor funcționa dacă se vor înscrie și vor fi admiși minim 15 
20 studenți la programul de studii Biologie și Ingineria mediului, minim 25 20 studenți la programele 
de studii de la Științe Inginerești. Programele de studii de nivel master vor funcționa dacă se vor 
înscrie și vor fi admiși minim 15 studenți (Hotărârea de Senat nr.11 din 05.05.2020). 

(17) În situația în care la un program de studii nu sunt înmatriculați suficienți studenți la sfârșitul 
perioadei de admitere, conform art. 16, studenții înmatriculați vor putea opta pentru alt program de 
studii din același domeniu sau din domenii conexe (Hotărârea de Senat nr. 11 din 05.05.2020). 

(18) USAMVCN asigură condițiile necesare afirmării egalității de șanse pentru persoanele cu 
dizabilități, asigurând acolo unde este necesar, suport adițional adaptat nevoilor adulților cu 
dizabilități, sprijinind accesul acestora în cadrul universității. 

  

Capitolul III - Desfășurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare 
de licență 

 Articolul 4. 

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă 
de bacalaureat sau diplomă echivalentă. 

(2) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 
2022-2023 2021-2022 prezintă la înscriere, onsite sau online, copie după diploma de bacalaureat sau 
adeverinţa scanată eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, 
mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. 

(3) Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar 2022-2023 2021-2022 pot fi 
înscriși la concursul de admitere fără adeverința eliberată de către instituția de învățământ absolvită, 
în baza acordului lor scris trimis online, prin care autorizează USAMVCN să preia datele lor 
personale și rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, din Sistemul Informatic Integral al 
Învățământului din România (SIIIR). 
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(4) Celelalte documente necesare, conform prezentului regulament, vor fi prezentate la înscrierea 
onsite de către candidat sau vor fi încărcate pe platforma electronică dacă înscrierea se realizează 
online. 

(5) a) Calendarul admiterii la ciclul de licenţă pentru anul universitar 2023-2024 2022-2023 
presupune organizarea a două sesiuni de admitere, prima sesiune fiind în luna iulie, în perioada, 11-
28 iulie 2023 4 - 29 iulie 2022, iar a doua în luna septembrie, în perioada 04-15 septembrie 2023 05 
- 23 septembrie 2022 pentru învățământul cu frecvenţă (IF) și ID.  

b) Calendarul admiterii la programele de studii Medicină Veterinară în limba engleză și 
Medicină Veterinară în limba franceză pentru anul universitar 2023-2024 2022-2023 presupune 
organizarea unei singure sesiuni de admitere, în perioada 8 mai - 13 iulie 2023 10 mai - 24 iulie 2022. 

c) Calendarul admiterii pentru cetățenii străini care aplică la specializările din cadrul 
universității presupune organizarea unei singure sesiuni de admitere, în perioada 8 mai - 13 iulie 
2023  04 - 13 iulie 2022. 

c) Calendarul admiterii pentru Colegiul Terțiar pentru anul universitar 2023-2024 2022-2023 
presupune organizarea unei singure sesiuni de admitere, în perioada 11-28 iulie 2023 4 - 29 iulie 
2022. 

d) Calendarul admiterii la ciclul de licenţă învățământ dual pentru anul universitar 2023-2024 
presupune organizarea a două sesiuni de admitere, prima sesiune fiind în luna iulie, în perioada, 11-
28 iulie 2023, iar a doua în luna septembrie, în perioada 04-15 septembrie 2023 pentru învățământul 
cu frecvenţă (IF) și ID. 

e) Dupa fiecare etapă a admiterii universitatea publică lista candidaților declarați admiși la buget, 
taxă, precum și lista candidaților în așteptare. Lista candidaților în așteptare este în continuă 
modificare pe baza candidaților glisați sau a candidatilor nou înscriși, până în ultima etapă a admiterii 
pentru anul universitar 2023-2024. 

 Articolul 5. Înscrierea candidaților 

(1) Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face în sălile special amenajate la 
fiecare facultate a Universităţii sau online pe site admitere.usamvcluj.ro. 

(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pentru fiecare sesiune de admitere în parte, 
pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament, 
sau de către o altă persoană pe bază de procură notarială sau online cu o copie a cărții de 
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament. 

(3) Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale, distincții 
(premiile I,II,III) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau mențiune la olimpiade 
internaționale (la disciplinele corespunzătoare domeniului, conform anexelor întocmite de facultăți), 
beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la 
buget. 

(4) Înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei concursurilor naţionale și internaţionale, 
aprobată de Ministerul Educației. 

(5) Aceştia se vor adresa prin cereri scrise comisiei de admitere care va decide asupra solicitărilor. 

Ioana Pop
Rezultatele se afiseaza in 7 iulie 2023, respectiv 29 august conform calendarului. Anul univ incepe in 25 septembrie 2023 publicat https://www.edupedu.ro/oficial-bacalaureat-2023-incepe-pe-12-iunie-cu-proba-de-limba-romana-oral-probele-scrise-au-loc-intre-26-si-29-iunie-calendarul-examenului/

Ioana Pop
Rezultatele se afiseaza in 7 iulie 2023, respectiv 29 august conform calendarului. Anul univ incepe in 25 septembrie 2023 publicat https://www.edupedu.ro/oficial-bacalaureat-2023-incepe-pe-12-iunie-cu-proba-de-limba-romana-oral-probele-scrise-au-loc-intre-26-si-29-iunie-calendarul-examenului/

Ioana Pop
Rezultatele se afiseaza in 7 iulie 2023, respectiv 29 august conform calendarului. Anul univ incepe in 25 septembrie 2023 publicat https://www.edupedu.ro/oficial-bacalaureat-2023-incepe-pe-12-iunie-cu-proba-de-limba-romana-oral-probele-scrise-au-loc-intre-26-si-29-iunie-calendarul-examenului/
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(6) USAMV Cluj-Napoca poate aproba burse care să acopere taxa de școlarizare pentru anumite 
categorii de candidați (ex.: candidaţi proveniţi din Centrele de plasament) cu aprobarea Senatului 
USAMV Cluj-Napoca. 

(7) Pentru anul universitar 2023-2024 2022-2023, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca poate aloca locuri bugetate la nivel de licenţă, absolvenţilor cu diplomă 
de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială, conform reglementărilor Ministerului 
Educației. 

a) Ocuparea acestor locuri, la nivel de universitate, se va face în ordinea mediilor de concurs și a 
opțiunilor candidaților eligibili. 

b) Candidații eligibili care nu vor ocupa un loc bugetat dintre cele alocate candidează în paralel și 
pentru celelalte locuri bugetate/taxă scoase la concurs de universitate, cu respectarea regulilor 
generale de concurs conform prezentului regulament. 

c) Locurile alocate candidaților proveniţi din sistemul de protecţie socială sunt disponibile doar în 
sesiunea iulie 2023 2022. Locurile neocupate vor fi transferate pentru competiția generală din cadrul 
sesiunii de admitere din luna septembrie 2023 2022. 

  Articolul 6. Documente necesare înscrierii la concurs (licenţă) 

(1) Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune fizic la înscrierea onsite sau electronic- 
scanat la înscrierea online, va conţine următoarele documente: 

a) Carte de identitate sau paşaport; 

b) Certificat de naştere; 

c) Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care 
să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care 
candidează; d) Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii 
medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, 
dizabilităţi; 

de) Două fotografii ¾ cm – dacă candidatul se înscrie online, acestea se depun concomitent cu 
semnarea contractului; 

ef) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; 
absolvenţii de liceu din promoţia anului 2023 2022 pot prezenta, în locul diplomei de 
bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media 
și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe 
locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la dosar diploma 
de bacalaureat și foaia matricolă în original în momentul confirmării locului prin semnarea 
contractului de studii; 

fg) Candidații admiși la concurs pe locurile de la Colegiu vor depune în original la semnarea 
contractului de studii și confirmarea locului: Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricolă, 
în original. Absolvenţii de liceu care nu au promovat examenul de bacalaureat vor depune 
Diploma de absolvire a liceului însoţită de foaia matricolă, în original; 

gh) Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR 
(Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă 
adeverința la dosar); 
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hi) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de 
absolvire a unei facultăţi, în original sau copie, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze 
o a doua specializare; 

ij) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut dacă a avut sau are calitatea 
de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare 
a studiilor (buget sau taxă); 

jk) Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al 
părinţilor - în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii - în cazul celor aflaţi în această 
situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic; 

kl) Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere poate 
fi achitată onsite sau online în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-
4288381, USAMV Cluj-Napoca.  În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE - se va 
completa – Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul 
de studii, Forma de învățământ - IF ZI/ ID; 

lm) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 
a acestora; 

(2)  Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii. 

(3) Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu 
engleză/franceză vor depune în dosar următoarele: 

a) Documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în domeniul creșterii şi protecției 
animalelor; 

b) Certificat de competență lingvistică nivel B-2 eliberat de un organism certificat și recunoscut 
internațional pentru candidații care optează la Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu 
engleză/ franceză; 

(4) Candidații care optează pentru Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, domeniul 
Biotehnologii, vor depune la dosar eseul motivațional, semnat și datat. Cei care optează pentru 
înscrierea online, vor încărca documentul (pdf) pe platforma la data înscrierii. 

(5) Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere sau vor atașa 
la formularul pentru înscrierea online, o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor 
(semnată și ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. 

(6) Locurile rezervate candidaților de etnie rromă se vor aloca facultăţilor de către Consiliul de 
Administraţie conform solicitării candidaţilor la înscriere. 

(7) Fişa de înscriere care va fi completată în spaţii special amenajate pentru înscrierea onsite sau 
electronic pentru înscrierea online; fişa este completată și semnată de fiecare candidat. 

(8) În cadrul unei facultăţi, candidaţii vor completa câte o fișă de înscriere pentru fiecare domeniu 
dorit, pentru unul sau mai multe programe de studii, în ordinea preferinţelor. Pentru programe de 
studii se va completa în fișa de înscriere atât forma de finanțare buget, cât și forma de finanțare taxă 
pentru a putea avea posibilitatea glisării pe locurile de la buget în etapele următoare corespunzătoare 
sesiunii în care s-a înscris. 

(9) Dosarul cu actele depuse/trimise electronic rămâne pe toată perioada concursului de admitere la 
comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea. 
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(10) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum și alte informaţii din 
fişa de înscriere nu pot fi modificate. 

(11) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate 
ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/ 
persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens. 

(12) Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele 
de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. 

(13) Dacă un candidat nu doreşte anumite programe de studii, nu trece programele de studii respective 
pe fişa de înscriere. 

(14) Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai 
multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. 

(15) Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate 
în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele 
în original. 

(16) În cazul înscrierii la mai multe programe de studii din domenii diferite ale aceleiași facultăţi, 
candidaţii vor achita o taxă de înscriere pentru fiecare domeniu. Taxa de înscriere poate fi achitată 
onsite sau online în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, 
USAMV Cluj-Napoca. În formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE - se va completa – Numele 
și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de 
învățământ - IF ZI/ ID. 

(17) USAMV CN își rezervă dreptul de a testa/certifica competențele de comunicare în limba română, 
înainte de depunerea dosarului de concurs, în cazul candidaților la programele de studii în limba 
română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ 
din România sau din străinătate, cu predare în limba română. 

(18) Pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a 
minorităților naționale certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se 
face cu diploma de bacalaureat. 

 Articolul 7. Verificarea și notarea probelor de concurs 

(1) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 
5,00 (cinci). 

(2) Ierarhizarea candidaţilor se va face după media generală, iar repartizarea lor pe locurile scoase la 
concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în funcţie de ordinea opţiunilor specificate 
în fişa de înscriere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. 

(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă în limba română va fi 
luată în considerare doar media de la bacalaureat, iar la programele în limbi străine va fi luată în 
considerare media de la bacalaureat precum și nota acordată pentru voluntariat. 

(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor 
finanţate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi 
din fiecare domeniu/program de studii. 
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(5) La Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor admiterea la programele de studii de licenţă se 
face pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare. 

(6) Toţi candidaţii la programele de studii aparţinând domeniului Ingineria Produselor Alimentare, 
care funcționează la Facultatea de Știința şi Tehnologia Alimentelor, vor fi admişi mai întâi pe 
domeniul de studiu, iar la sfârşitul anului I vor fi repartizați pe locuri bugetate sau cu taxă la 
programele de studii Controlul şi expertiza produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor 
agricole, Ingineria produselor alimentare, în funcție de media generală a anului I de studiu și de 
opțiune. 

7) La Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, admiterea se face pe domeniile de studiu, Zootehnie 
respectiv Biotehnologii. 

(a) La Domeniul de studiu Biotehnologii admiterea are probe specifice de concurs, după cum 
urmează: 

- a1) Media de bacalaureat – 90%; 

- a2) Eseu motivațional - 10%; 

(b) Repartizarea candidaților pe programele de studii se va face la sfârșitul anului II, în funcție de 
opțiune, media ponderată a anilor de studiu I și II și a numărului de credite. Studenții din domeniul 
Biotehnologii vor putea opta pentru programele de studii Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru 
industria alimentară sau Biotehnologii medical veterinare. 

8) La Facultatea de Horticultură, respectiv la Departamentul de Științe Economice, admiterea pentru 
programele de studiu (a) Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole și (b) Inginerie și 
Management în Alimentație Publică și Agroturism se face în cadrul domeniului. 

9) Facultatea de Medicină Veterinară are probe specifice de concurs, după cum urmează: 

A) Medicină Veterinară - linia de studiu în limba română 

- a1) Media de bacalaureat –60%; 

- a2) Probă teoretică (Biologie clasa XI, test grilă) - 20%; 

- a3) Probă teoretică (Chimie clasa X, test grilă) - 20%. 

(i) Probele teoretice se susțin onsite în etapa de înscriere corespunzătoare, în spații special amenajate 
din universitate. Dacă înscrierea se realizează online aceasta va fi completă doar după susținerea 
probelor onsite. 

(ii) În situația în care condițiile de biosecuritate nu vor permite deplasarea candidaților, datorită 
evoluției pandemiei, admiterea (departajarea candidaților) la Medicină Veterinară - linia de studiu în 
limba română, se va face doar pe baza mediei de la bacalaureat. 

B) Medicină Veterinară – linii de studiu în limba engleză și franceză 

- b1) Media de bacalaureat sau echivalent - 90%; 

- b2) Voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (atestate, recomandări) - 10%. 

(10) Înscrierea și concursul vor fi organizate separat pentru linia de studiu în limba română şi liniile 
de studiu în limbile engleză și franceză. 

(11) Candidaţii pentru programele de studii organizate într-o limbă străină vor prezenta un certificat 
de competență lingvistică de nivel B-2 eliberat de instituţii abilitate. 



11 

(12) Candidaţii a căror limbă maternă coincide cu limba de predare a programului de studiu nu trebuie 
să prezinte atestat de competență lingvistică. 

(13) Admiterea se organizează pe domenii de licență și programe de studii. 

(14) În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de 
admitere. 

Articolul 8. Rezultatele concursului 

 (1) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru 
departajare, notele obţinute la bacalaureat în următoarea ordine: 

- (a) Nota obţinută la limba română; 

- (b) Nota obţinută la matematică/istorie; 

- (c) Nota la proba din opțiunea elevului. 

(1a) La admiterea de la Facultatea de Medicină Veterinară în eventualitatea existenţei mai multor 
candidaţi cu medii egale, vor fi folosite pentru departajare, notele obţinute în următoarea ordine: 

Linia de studiu în limba română: 

- (a) Nota de la Proba teoretică; 

Liniile de studii în limbile engleză și franceză: 

- (a) Media de bacalaureat sau echivalent. 

(2) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape săptămânale 
corespunzătoare celor 2 sesiuni, fiind generate cel puţin două tipuri de liste pentru fiecare etapă. 

- (a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; 

- (b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care 
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

(3) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

- (a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri 
repartizate, dacă este cazul; 

- (b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri 
repartizate, dacă este cazul; 

- (c) Lista candidaților în așteptare; 

- (d) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 

(4) În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se 
stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la 
bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere. 

(5) Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii, 
se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe site-ul admitere.usamvcluj.ro. 

(6) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun online la 
registratura USAMV CN la adresa de email registratura@usamvcluj.ro. 
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(7) Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenul stabilit, conform 
calendarului de admitere, pierd locul câştigat prin concurs. 

(8) Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, în cadrul etapelor săptămânale corespunzătoare 
sesiunii de admitere, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi ocupate, prin glisare, în ordinea 
descrescătoare a mediilor, de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă care au semnat contractul de 
studii. 

(9) În ultima săptămână a fiecărei sesiuni de admitere, dacă  numărul de candidați care glisează de pe 
locuri cu taxă pe locuri bugetate este mai mic decât numărul de locuri disponibile, pe locurile bugetate 
vacante pot glisa și candidați din lista de așteptare care au opțiunea buget în cadrul aceleiași sesiuni 
de admitere, în cadrul programului de studiu. 

(10) Având în vedere înscrierea continuă din cadrul celor 2 sesiuni de admitere, pentru fiecare sesiune, 
din a doua săptămână de înscrieri pe locurile neocupate concurează atât candidații noi, cât și cei aflați 
în lista de așteptare corespunzătoare săptămânii/săptămânilor anterioare. 

(11) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii vor achita 25% din 
taxa de școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară şi 10% din taxa de școlarizare la celelalte 
programe de studii, aceasta constituindu-se ca şi garanţie pentru înmatriculare. Taxa de şcolarizare 
anuală se poate achita în maxim 4 tranşe la programele de studii din cadrul domeniilor de Științe 
Inginerești și în maxim 3 tranșe la Medicină Veterinară. 

(12) La Facultatea de Medicină Veterinară, linia engleză și franceză, candidaţii care au semnat 
contractul de studii vor achita  1/3  din taxa de școlarizare, în valoare de 2000 euro. 

La Facultatea de Medicină Veterinară, linia engleză și franceză, candidaţii admiși vor achita 1/3 din 
taxa de școlarizare în valoare de 2000 euro ca taxă de garanție și semnează contractul de studii. 

(13) Taxa de școlarizare  nu se restituie în cazul retragerii. 

(14) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă și care au semnat contractul de studii, în situația în care au 
glisat pe locuri cu finanțare buget, vor beneficia de restituirea integrală a garanţiei pentru 
înmatriculare. 

(15) Locurile cu taxă vacantate ca urmare a nesemnării Contractului de Studii sau ca urmare a glisării 
pe locurile bugetate, pot fi ocupate prin glisare în ordinea descrescătoare a mediilor de către candidaţii 
din lista de aşteptare care au opţiunea taxă, în cadrul aceleiași sesiuni de admitere, în cadrul facultății. 

(16) La programele de studii la care la sfârșitul fiecărei perioade de înscriere numărul candidaților 
înscriși este mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, înscrierea continuă în paralel cu 
activitățile de afișare a rezultatelor, contractare, glisare, până la ocuparea tuturor locurilor, până la 
sfârșitul perioadei de admitere. 

(17) Dacă la nivelul facultății nu există posibilitatea ocupării acestor locuri atunci ele se vor redistribui 
la nivel de universitate facultăților care au candidați la taxă și care pot glisa la buget. 

(18) Redistribuirea locurilor rămase vacante se va realiza în 2 etape: 

Etapa I - spre finalul sesiunii de admitere din vară în cazul neocupării locurilor bugetate distribuite 
pe facultăți/programe de studii se va face redistribuirea în timpul sesiunii de admitere din iulie, pe 
baza Hotărârii Consiliului de Administrație. 
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Etapa II - spre finalul sesiunii de admitere din toamnă în cazul neocupării locurilor bugetate distribuite 
pe facultăți/programe de studii se va face redistribuirea în timpul sesiunii de admitere din septembrie  
pe baza Hotărârii Consiliului de Administrație. 

Strategia de redistribuire va avea în vedere ocuparea tuturor locurilor bugetate la nivel de universitate.  

(19) Universitatea va restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea 
cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care 
renunţă la locul obţinut prin admitere. 

  

Articolul 9. Înmatricularea 

(1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi 
semnează contractul de studii. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și 1/4 din taxa de 
școlarizare la Facultatea de Medicină Veterinară, respectiv 10% din taxa de școlarizare la celelalte 
programe de studii ca și taxa de garanţie şi semnează contractul de studii. 

(3) La Facultatea de Medicină Veterinară, linia engleză și franceză, candidaţii care au semnat 
contractul de studii vor achita 1/3 din taxa de școlarizare în valoare de 2000 euro. 

La Facultatea de Medicină Veterinară, linia engleză și franceză, candidaţii admiși vor achita 1/3 din 
taxa de școlarizare în valoare de 2000 euro ca taxă de garanție și semnează contractul de studii. 

(4) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie 
a Rectorului USAMVCN la începerea anului universitar. 

(5) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un 
număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul/programele de studii la care 
au fost admişi. 

  

Capitolul IV - Desfășurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare 
de masterat 

 Articolul 10. Înscrierea candidaților 

(1) Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, clasificată de Ministerul 
Educaţiei în prima categorie dintre toate instituțiile de învăţământ superior din țară ca Universitate de 
Cercetare Avansată și Educaţie, organizează studii universitare de masterat. 

(2) La admiterea la programele de studii universitare de master pot participa, absolvenții ciclul I de 
studii universitare de licenţă, organizate conform Legii 1/2011, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii 
universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în 
străinătate și recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei ca fiind 
cel puţin studii universitare de licenţă. 

http://idrept.ro/00032271.htm
http://idrept.ro/00075296.htm
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(3) Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 
2023-2024 2022-2023 prezintă la înscriere onsite diploma de licenţă sau adeverinţa în original, 
eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în 
anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma sau copii pentru 
înscrierea online. 

(4) a) Calendarul admiterii la ciclul de master pentru anul universitar 2023-2024 2022-2023 
presupune organizarea a două sesiuni de admitere, prima sesiune fiind în luna iulie, în perioada, 11-
28 iulie 2023 4 - 29 iulie 2022, iar a doua în luna septembrie, în perioada 04-15 septembrie 2023 05 
- 23 septembrie 2022 pentru învățământul cu frecvenţă (IF) ID. La Facultatea de Agricultură prima 
sesiunea de admitere se desfășoară în perioada 17-28 iulie 2023. 

b) Calendarul admiterii pentru cetățenii străini care aplică la programele de master din cadrul 
universității presupune organizarea unei singure sesiuni de admitere, în perioada 8 mai - 13 iulie 
2023 04 - 13 iulie 2022. 

c) Calendarul admiterii la ciclul de master învățământ dual pentru anul universitar 2023-2024 
presupune organizarea a două sesiuni de admitere, prima sesiune fiind în luna iulie, în perioada, 11-
28 iulie 2023, iar a doua în luna septembrie, în perioada 04-15 septembrie 2023 pentru învățământul 
cu frecvenţă (IF). 

d) După fiecare etapă a admiterii universitatea publică lista candidaților declarați admiși la buget, 
taxă, precum și lista candidaților în așteptare. Lista candidaților în așteptare este în continuă 
modificare pe baza candidaților glisați sau a candidaților nou înscriși, până în ultima etapă a admiterii 
pentru anul universitar 2023-2024. 

(5) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pentru fiecare sesiune de admitere în parte, 
pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament 
sau online pe site-ul admitere.usamvcluj.ro folosindu-se copie a cărţii de identitate/paşaportului. 

(6) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă 
persoană pe bază de procură notarială. 

(7) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate 
ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către 
persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens. 

 Articolul 11. Documente necesare înscrierii la concurs (master) 

(1) Dosarul de concurs pe care candidaţii îl vor depune fizic la înscrierea onsite sau electronic- 
scanat la înscrierea online, va conţine următoarele documente: 

a) fişa de înscriere; 

b) diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta); 

c) foaie matricolă/supliment la diplomă; 

d) certificat de naştere; 

e) două fotografii ¾ cm – dacă candidatul se înscrie online, acestea se depun concomitent cu 
semnarea contractului 

Ioana Pop
Rezultatele se afiseaza in 7 iulie 2023, respectiv 29 august conform calendarului. Anul univ incepe in 25 septembrie 2023 publicat https://www.edupedu.ro/oficial-bacalaureat-2023-incepe-pe-12-iunie-cu-proba-de-limba-romana-oral-probele-scrise-au-loc-intre-26-si-29-iunie-calendarul-examenului/

Ioana Pop
Rezultatele se afiseaza in 7 iulie 2023, respectiv 29 august conform calendarului. Anul univ incepe in 25 septembrie 2023 publicat https://www.edupedu.ro/oficial-bacalaureat-2023-incepe-pe-12-iunie-cu-proba-de-limba-romana-oral-probele-scrise-au-loc-intre-26-si-29-iunie-calendarul-examenului/

Ioana Pop
Rezultatele se afiseaza in 7 iulie 2023, respectiv 29 august conform calendarului. Anul univ incepe in 25 septembrie 2023 publicat https://www.edupedu.ro/oficial-bacalaureat-2023-incepe-pe-12-iunie-cu-proba-de-limba-romana-oral-probele-scrise-au-loc-intre-26-si-29-iunie-calendarul-examenului/
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f) certificatul de competenţă lingvistică nivel minim A-2, în limba de derulare a masterului pentru 
programele de studii de master în limbi străine, se depune în original la secretariatul facultății 
la începutul anului universitar pentru candidații admiși; certificatele de competență lingvistică 
pentru limba engleză acceptate sunt, după cum urmează: (i) certificate eliberate de universitatea 
organizatoare (USAMV Cluj-Napoca); (ii) certificate eliberate de o universitate de stat 
acreditată (ex. USAMV București, UBB, Universitatea Tehnică, UMF, Universitatea 
Transilvania din Brașov etc.); (iii) certificate internaționale (FCE, CAE, TOEFL, IELTS, ECL); 
(iv) certificate eliberate de un centru de limbă recunoscut internațional de către EAQUALS sau 
de către Ministerul Educației (ex. Centrele Alpha și Lingua ale UBB, Centrul de limbi moderne 
al Facultății de Litere din cadrul Universității Oradea, Centrul Limbi Străine al Facultății de 
Litere și arte din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu etc.). Certificatele obținute 
anterior vor fi verificate și avizate de Departamentul de Competențe Transversale al USAMV 
Cluj-Napoca. 

g) acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al 
părinţilor - în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii - în cazul celor aflaţi în această 
situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic; 

h) cartea de identitate; 

i) adeverință medicală; 

j) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut dacă a avut sau are calitatea 
de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a 
studiilor (buget sau taxă). 

(2) Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele 
de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris, pentru una sau mai multe specializări, în ordinea 
preferinţelor. Se recomandă candidaților să completeze în fișa de înscriere atât forma de finanțare 
buget, cât și forma de finanțare taxă, în ordinea preferinţei. 

(3) Dacă un candidat nu doreşte un anumit program de studii, nu trece programul de studii respectiv 
pe fişa de înscriere. 

(4) Dosarul cu actele depuse/trimise electronic rămâne pe toată perioada concursului de admitere la 
comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea. 

(5) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum și alte informaţii din 
fişa de înscriere nu pot fi modificate. 

(6) Candidații pentru programele de master vor susține probele de concurs (teste grilă /interviu/eseu)  
conform calendarului şi programării stabilite de comisia de concurs. 

 Articolul 12. Verificarea și notarea probelor de concurs 

(1) Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs.   

Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală, 
Facultatea de Silvicultură și Cadastru, 

Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă: 

unde:                                            
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MLIC - este media examenului de licenţă (diplomă); 

MTG/I – este media testului grilă, interviului sau eseului. 

  

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor 

Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă: 

unde:                                             

MLIC - este media examenului de licenţă (diplomă); 

MAS- este media anilor de studii. 

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor 

Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă: 

   
MAS- este media anilor de studii; 

MLIC - este media examenului de diplomă;             MTG – este media testului grilă. 

 

(2) Ierarhizarea candidaţilor se va face după media de concurs în ordine descrescătoare, iar 
repartizarea lor pe locurile scoase la concurs se va face pe rând, de la primul la ultimul clasat, în 
funcţie de ordinea opţiunilor specificate în fişa de înscriere, în limita locurilor scoase la concurs pentru 
fiecare program de studii. 

(3) În cadrul fiecărei perioade de înscriere din cadrul fiecărei sesiuni, studenţii acceptaţi pentru 
locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis 
pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza mediei 
de concurs. 

(4) La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajare  
se va lua în considerare media anilor de studii de licență. 

 Articolul 13. Rezultatele concursului 

(1) Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de Admitere a universităţii 
se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare, pe site-ul universității admitere.usamvcluj.ro. 

(2) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape săptămânale 
corespunzătoare fiecărei sesiuni, generându-se cel puţin două tipuri de liste pentru fiecare etapă: 

a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; 

b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind 
rezultatele definitive şi incontestabile. 

(3) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 
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a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri 
repartizate, dacă este cazul; 

b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, 
dacă este cazul; 

c) lista candidaților în așteptare; 

d) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 

 Articolul 14. Înmatricularea studenților admiși 

(1) După afişarea listelor cu candidaţii declaraţi admiși pe locurile bugetate şi pe cele cu taxă (IF 
învățământ cu frecvență), aceştia vor depune, conform calendarului, Diploma de bacalaureat şi 
Diploma de Licenţă/Adeverința în original, pentru candidații admiși la buget și copie pentru 
candidații admiși la taxă. 

(2) Pentru candidații admiși la locurile cu buget, documentele originale se depun la comisia de 
admitere în momentul confirmării locului prin semnarea contractului de studii. Cu acest prilej, 
candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu USAMV Cluj-Napoca 

(3) Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenele prevăzute în 
calendarul de admitere, pierd locul câştigat prin concurs. 

(4) Locurile finanţate de la bugetul de stat vacantate, prin nesemnarea contractului de studii, vor fi 
ocupate, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii înscrişi pe locurile cu 
taxă care au semnat contractul de şcolarizare și care au achitat minim 10% din taxă ca și garanţie de 
confirmare a locului. 

(5) La finalul fiecărei sesiuni de admitere, dacă  numărul de candidați care glisează de pe locuri cu 
taxă pe locuri bugetate sunt mai puțini decât numărul de locuri disponibile, pe locurile bugetate 
vacante pot glisa și candidați din lista de așteptare care au opțiunea buget în cadrul aceleiași sesiuni 
de admitere, în cadrul programului de studiu. 

(6) Având în vedere înscrierea continuă din cadrul celor 2 sesiuni de admitere pentru fiecare sesiune, 
din a doua săptămână de înscrieri pe locurile neocupate candidează atât candidații noi, cât și cei aflați 
în lista de așteptare corespunzătoare săptămânii/săptămânilor anterioare. 

(7) Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă care au semnat Contractul de Studii, în cazul retragerii 
nu vor beneficia de restituirea garanţiei de confirmare a locului, iar în cazul glisării la buget, garanţia 
de confirmare se restituie. 

(8) Dacă la nivelul facultății nu există posibilitatea ocupării acestor locuri atunci ele se redistribuie la 
nivel de universitate facultăților care au candidați la taxă și care pot glisa la buget. 

(9) Redistribuirea se va realiza la finalul sesiunii de toamnă. 

(10) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită taxa de înmatriculare şi 
semnează contractul de şcolarizare. 

(11) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare, taxa de garanție de 
10% şi semnează contractul de şcolarizare. Taxa de şcolarizare anuală se poate achita în maxim 4 
tranşe. 

(12) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie 
a Rectorului USAMVCN, la începutul anului universitar. 
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(13) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un 
număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/ specializările/ 
programul/programele de studii la care au fost admişi. 

  

 CAPITOLUL V - Desfășurarea concursului de admitere pentru programele de studii 
universitare de doctorat 

 Articolul 15. Dispoziții generale 

(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de 
studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului II de studii universitare de master și absolvenţii 
cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă și a ciclului II de studii universitare 
de masterat, oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate conform Legii nr. 
1/2011, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcţia de 
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei ca fiind cel puţin studii universitare de master, conform 
Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu 
modificările și completările ulterioare. 

(2) Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în 
cadrul Şcolilor Doctorale ale USAMV Cluj Napoca. 

(3) Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie (licenţă MV) în sesiunile corespunzătoare 
anului universitar 2023-2024 2022-2023 prezintă la înscrierea onsite diploma de master (licenţă 
pentru programele de studii cu master integrat MV, Medicina, Farmacie, Arhitectura) sau adeverinţa 
eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în 
anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma sau dacă se înscriu 
online atașează copie și prezintă originalul la secretariatul Școlii doctorale la începutul anului 
universitar. 

(4) Concursul de admitere se desfăşoară, conform Codului studiilor universitare de doctorat aprobat 
de MENCS prin Hotărâre de Guvern nr. 681/2011. 

(5) Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pe fiecare instituţie organizatoare de 
studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării, 
iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului universitar. 

(6) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei 
organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD USAMVCN), într-un domeniu de doctorat 
nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. 

(7) Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă și master corespunde obţinerii a 
cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS). 

(8) Locurile disponibile la USAMVCN pentru studenții doctoranzi sunt propuse pentru concursul de 
admitere de către conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii doctorale și sunt aprobate de CSUD. 

(9) Conţinutul și forma concursului de admitere sunt stabilite de către CSUD. 

http://idrept.ro/00032271.htm
http://idrept.ro/00075296.htm
http://idrept.ro/00075296.htm
http://idrept.ro/00075296.htm
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(10) Selecţia candidaţilor la doctorat, pe bază de interviu, este realizată de către conducătorul de 
doctorat pentru locurile vacante atribuite. 

(11) Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale se verifică, pe baza bibliografiei, publicată 
înainte de concursul de admitere. 

(12) Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs pentru forma cu frecvenţă şi cu frecvenţă 
redusă pentru domeniile de doctorat aprobate pentru I.O.S.U.D. USAMVCN și se desfășoară, de 
regulă, înainte de începerea anului universitar. 

(13) Concursul și admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat se vor desfăşura în 
perioada 4 - 15 septembrie 2023. 

 Articolul 16. Înscrierea candidaților 

 (1) La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, 
dar și absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei 
promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată), precum 
şi absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă și a ciclului II de 
studii universitare de masterat, oferite comasat într-un program de studii universitare, organizate 
conform Legii nr. 1/2011. 

(2) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale și pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate 
ale documentelor, fiind înlocuite cu certificarea conformităţii cu originalul, de către 
persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens. 

(3) La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din 
Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), 
absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). 

(4) Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se validează de către Direcţia 
de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei. 

 Articolul 17. Documente necesare înscrierii la concurs (doctorat) 

(1) Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente: 

a)   fişa de înscriere; 

b)  original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi 
diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de 
licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV; 

c)   original și copie după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa și master sau echivalent 
pentru absolvenţii din străinătate; 

d)  original și copie certificat de naştere; 

e)  original și copie carte de identitate; 

f) e)   original și copie după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele); 

g) f)   curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate; 

http://idrept.ro/00075296.htm
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h) g)  certificat de competenţă lingvistică nivel A-2 pentru limba engleză cu excepţia candidaţilor a 
căror limbă maternă este engleză sau care au urmat studii de licenţă și de master în limba engleză; 
certificatele de competență lingvistică pentru limba engleză acceptate sunt, după cum urmează: (i) 
certificate eliberate de universitatea organizatoare (USAMV Cluj-Napoca); (ii) certificate eliberate 
de o universitate de stat acreditată (ex. USAMV București, UBB, Universitatea Tehnică, UMF, 
Universitatea Transilvania din Brașov etc.); (iii) certificate internaționale (FCE, CAE, TOEFL, 
IELTS, ECL); (iv) certificate eliberate de un centru de limbă recunoscut internațional de către 
EAQUALS sau de către Ministerul Educației (ex. Centrele Alpha și Lingua ale UBB, Centrul de limbi 
moderne al Facultății de Litere din cadrul Universității Oradea, Centrul Limbi Străine al Facultății de 
Litere și arte din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu etc.). Certificatele obținute anterior 
vor fi verificate și avizate de Departamentul de Competențe Transversale al USAMV Cluj-Napoca; 

i) h) declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu 
care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii absolvite; 

j) declarație referitoare la forma de finanțare - buget;  

k) declaratie în ceea ce privește admiterea şi înmatricularea ca student la cel mult două programe de 
studii concomitent;  

l) i)   chitanţa de achitare a taxei de înscriere. 

j)   dosar plic. 

 Articolul 18. Verificarea și notarea probelor de concurs 

 (1) Pentru studiile doctorale condițiile minime de înscriere la concurs sunt următoarele: 

a) un minimum de 300 credite acumulate prin studii universitare, de licenţă (forma lungă 
anterioară procesului Bologna), licență și master oferite comasat într-un program de studii 
universitare, organizate conform Legii nr. 1/2011 a educației naționale (medicină 
veterinară) sau licență și master ca cicluri separate; 

b) pentru locurile bugetate, media anilor de studiu de licență minim 8 şi media examenului de 
finalizare a studiilor de licenţă minim 8; adițional, media generală a anilor de studiu de 
master minim 9 și media examenului de finalizare a studiilor de master de minim 9; 

c) pentru locurile cu taxă, media anilor de studiu de licență minim 7 şi media examenului de 
finalizare a studiilor de licenţă minim 7; adițional, media generală a anilor de studiu de 
master minim 7 și media examenului de finalizare a studiilor de master de minim 7; 

d) candidatul să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare 
pe parcursul anilor de studiu sancţionate de Comisia de Etică a universităţii; 

e) atestat de competenţă lingvistică în cel puțin o limbă străină de circulație, cu excepţia 
candidaţilor a căror limba maternă este engleză sau franceză. 

(2) Criteriile de admitere sunt următoarele: 

a) 1/2 media de absolvire a studiilor de licenţă sau licență și master; 

b) 1/2 nota obţinută la un interviu privind experienţa în cercetare, motivația de angajare în 
studiile doctorale, elaborarea unui proiect de cercetare şi testarea cunoştinţelor în domeniul 
doctoratului. 

http://idrept.ro/00075296.htm
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(3) Nu se acceptă înscrierea și efectuarea doctoratului în situaţiile de incompatibilitate a soţilor, 
afinilor şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. 

  Articolul 19. Rezultatele concursului 

(1) Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii 
Doctorale (CSD) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD). 

(2) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, fiind generate cel 
puţin două tipuri de liste pentru fiecare etapă: 

a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; 

b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind 
rezultatele definitive şi incontestabile. 

(3) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri 
repartizate, dacă este cazul; 

b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, 
dacă este cazul; 

c) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 

Articolul 20. Înmatricularea studenților admiși 

(1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu finanţare de la buget achită cuantumul taxei de 
înmatriculare şi semnează contractul de studii. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită taxa de înmatriculare și minim 25 % din taxa 
de studii de doctorat din cuantumul taxei de studii şi semnează Contractul de Studii. 

(3) În cazul retragerii doctoranzilor admişi pe locurile cu taxă, taxa de garanţie a confirmării locului, 
adică 25% din taxa de școlarizare nu se restituie. 

(4) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie 
a rectorului USAMV Cluj Napoca. 

(5) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) cu un 
număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/ specializările/ programul 
/programele de studii la care au fost admiși. 

  

CAPITOLUL VI – Taxele 

Articolul 21 Taxele de admitere și taxele de studii 

(1) Taxele de admitere și de studii sunt prezentate în RU 44. 

(2) Taxele percepute în cadrul procedurii de admitere şi înmatriculare din cadrul USAMV sunt: 

a) taxă de înscriere; 

b) taxă de înmatriculare; 

c) taxa de garanție; 
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d) taxă de şcolarizare. 

(3) Taxa de şcolarizare se poate achita în maxim 4 tranşe. 

(4) Prin excepţie, studenţii admiși la programele de studii în limba franceză şi engleză de la Facultatea 
de Medicină Veterinară vor achita taxa de şcolarizare în 3 tranşe, conform Contractului de studii. 

(5) Pentru programele de studii Medicină Veterinară în limba engleză şi Medicină Veterinară în limba 
franceză, candidaţii admişi în urma concursului de admitere vor achita o taxă de confirmare a locului 
obţinut, în valoare de 2000 euro. 

(6) Taxa de şcolarizare se va achita în perioada confirmării locului, conform calendarului stabilit. 

(7) Taxa de confirmare de 2000 euro se constituie într-un avans de şcolarizare pentru candidaţii care 
semnează contractul de studii. 

(8) Taxa de confirmare nu se restituie în cazul renunţării la locul ocupat prin admitere. 

(9) Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxa de înscriere copiii personalului didactic în 
activitate sau pensionar, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de 
plasament, copiii personalului didactic auxiliar, angajaţii USAMV Cluj-Napoca, pentru copiii 
personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca  o 
singură dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani. 

(10) Pentru personalul angajat, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe 
perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, cuantumul taxei de şcolarizare la studiile de licență 
și master se reduce cu 50%. 

(11) Se acordă scutire de taxă de înscriere şi se reduce cu 50% taxa de şcolarizare la studiile doctorale 
pentru angajaţii USAMV Cluj-Napoca. 

(12) Studenţii admişi la învăţământul cu taxă în lei la studii de licență sau master care provin din 
mediu rural, copiii absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, justificată cu diplomă de absolvire a 
USAMV Cluj-Napoca a părintelui, în copie și original, precum și cei orfani, vor beneficia de o 
reducere a taxelor de şcolarizare cu 20%, până la vârsta de 26 de ani. 

(13) În cazul în care la începutul anului universitar se achită integral taxa de şcolarizare, se aplică o 
reducere de 10% (nu se aplică la Facultatea de Medicină Veterinară în cazul studenților cu taxă de 
școlarizare în valută). 

(14) Dacă un student îndeplineşte mai multe condiţii pentru scutirea de taxe, reducerea se aplică o 
singură dată numai la programele în limba română şi nu poate depăşi 50% din taxă. 

(15) Taxele de şcolarizare la programele de studiu în limba română, la ciclul I și II, se stabilesc anual, 
la fiecare specializare. 

(16) Anul de referinţă este anul financiar încheiat. 

  

CAPITOLUL VII - Contestații 

Articolul 22 
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(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului se depun online la Registratura 
USAMV Cluj-Napoca, registratura@usamvcluj.ro. 

(2) Termenele de depunere a contestaţiilor şi perioadele de rezolvare a lor sunt prevăzute în calendarul 
admiterii pentru fiecare ciclu. 

(3) Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare pe site-ul admitere.usamvcluj.ro, de 
către comisia de admitere. 

(4) După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul concursului de admitere se 
consideră definitiv și nu mai poate fi modificat. 

  

CAPITOLUL VIII - Dispoziții finale 

Articolul 23 

(1) Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al USAMVCN din 
data de 31.05.2022 şi în ședința Senatului USAMVCN din data de 15.06.2022. 

  

   

   RECTOR,                                                        PREȘEDINTE SENAT, 

Prof. Dr. Cornel CĂTOI                                        Prof. Dr. Viorel MITRE 

                                                                                                        

                                                                                       

VIZAT Direcția juridică, 

Consilier Juridic, Silvia MIHALI 

 



 

CALENDARUL ADMITERII  LA CICLUL DE LICENŢĂ 

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ și LA DISTANȚĂ - ANUL UNIVERSITAR   2023-2024 

Calendarul admiterii la CICLUL DE LICENŢĂ MEDICINA VETERINARA 

11 – 28 iulie 2023 
On-line și on-site* 

Activitate Program* 11 
M 

12 
M 

13 
J 

14 
V 

 

15 
S 

16 
D 

17 
L 

18 
M 

19 
M 

20 
J 

21 
V 

22 
S 

23 
D 

24 
L 

25 
M 

26 
M 

27 
J 

28 
V 

Înscrierea candidaților și sustinerea probei teoretice pentru candidații la domeniul 
medicina veterinara* 

8.00-16.00 Înscriere etapa 1 
  

** ** Înscriere etapa 2 
Locuri vacante 

** ** Înscriere 
etapa 3 
Locuri 

vacante 

  

Afișarea rezultatelor etapa 1 (on-line) 20.00                                      

Depunere contestații pe adresa de email registratura@usamvcluj.ro ; Răspuns la contestații 8.00-10.00                                     

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii - etapa 1 *** 8.00-16.00                                     

Afișarea situației contractării și a glisării - etapa 1 (on-line) 20.00                                    

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii in urma glisării - etapa 1 
*** 

8.00-16.00                                     

Afișarea rezultatelor etapa 2 (online) 20.00                                      

Depunere contestații pe adresa de email registratura@usamvcluj.ro ; Răspuns la contestații 8.00-10.00                                     

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii - etapa 2*** 8.00-16.00                                     

Afișarea situației contractării și a glisării - etapa 2 (online) 20.00                                     

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii in urma glisării - etapa 2*** 

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii - etapa 3*** 

8.00-16.00                                     

             *   orarul zilnic pentru înscrierea on-site   
             **  în zilele de sâmbătă și duminică nu se fac înscrieri on-site 
             *** confirmarea locului se realizează prin semnarea contractului în spațiile special amenajate din universitate 
 
 



 
 

CALENDARUL ADMITERII  LA CICLUL DE LICENŢĂ 

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ și LA DISTANȚĂ - ANUL UNIVERSITAR   2023-2024 

Calendarul admiterii la CICLUL DE LICENŢĂ ȘTIINȚE INGINEREȘTI ȘI BIOLOGIE 

11 – 28 iulie 2023  
On-line și on-site* 

Activitate Program* 11 
M 

12 
M 

13 
J 

14 
V 

 

15 
S 

16 
D 

17 
L 

18 
M 

19 
M 

20 
J 

21 
V 

22 
S 

23 
D 

24 
L 

25 
M 

26 
M 

27 
J 

28 
V 

Înscrierea candidaților și sustinerea probei teoretice pentru candidații la domeniul medicina 
veterinara* 

8.00-16.00 Înscriere etapa 1 
  

** ** Înscriere etapa 2 
Locuri vacante 

** ** Înscriere etapa 3 
Locuri vacante 

Afișarea rezultatelor etapa 1 (online) 20.00                                      

Depunere contestații pe adresa de email registratura@usamvcluj.ro ; Răspuns la contestații 8.00-10.00                                     

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii - etapa 1 *** 8.00-16.00                                     

Afișarea situației contractării și a glisării - etapa 1 (online) 20.00                                    

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii in urma glisării - etapa 1 *** 8.00-16.00                                     

Afișarea rezultatelor etapa 2 (online) 20.00                                      

Depunere contestații pe adresa de email registratura@usamvcluj.ro ; Răspuns la contestații 8.00-10.00                                     

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii - etapa 2*** 8.00-16.00                                     

Înscriere și confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii în limita 
locurilor rămase neocupate/neconfirmate- etapa 3*** 

                   

             *   orarul zilnic pentru înscrierea onsite   
             **  în zilele de sâmbătă și duminică nu se fac înscrieri onsite 
             *** confirmarea locului se realizează prin semnarea contractului în spațiile special amenajate din universitate 
 
 
 



CALENDARUL ADMITERII  LA CICLUL DE LICENŢĂ 

PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ și LA DISTANȚĂ - ANUL UNIVERSITAR   2023-2024  

Calendarul admiterii la CICLUL DE LICENŢĂ 

4 – 15 septembrie 2023  

On-line și on-site* 
 

Activitate Program* 4 

L 

5 

M 

6 

M 

7 

J 

8 

V 

9 

S 

10 

D 

11 

L 

12 

M 

13 

M 

14 

J 

15 

V 

Înscrierea candidaților și susținerea probei teoretice pentru candidații la domeniul medicină veterinară* 
8.00-16.00 Înscriere etapa 4  ** ** Înscriere etapa 5 

Locuri vacante 

Afișarea rezultatelor etapa 4  (on-line) 20.00                         

Depunere contestații pe adresa de email registratura@usamvcluj.ro; Răspuns la contestații 8.00-10.00                        

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii - etapa 4 *** 

 8.00-16.00                        

Înscrierea si confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii în limita locurilor 
dispobile - etapa 5*** 

 
             

        *   orarul zilnic pentru înscrierea onsite   
        **  în zilele de sâmbătă și duminică nu se fac înscrieri onsite 
        *** confirmarea locului se realizează prin semnarea contractului în spațiile special amenajate din universitate 



CALENDARUL ADMITERII  LA CICLUL DE MASTER 

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ și LA DISTANȚĂ - ANUL UNIVERSITAR   2023-2024 

Calendarul admiterii la CICLUL DE MASTER 

11 – 28 iulie 2023 
La On-line și on-site* 

Activitate Program* 11 
M 

12 
M 

13 
J 

14 
V 

 

15 
S 

16 
D 

17 
L 

18 
M 

19 
M 

20 
J 

21 
V 

22 
S 

23 
D 

24 
L 

25 
M 

26 
M 

27 
J 

28 
V 

Înscrierea candidaților  8.00-16.00 Înscriere etapa 1 
  

** ** Înscriere etapa 2 
Locuri vacante 

** ** Înscriere etapa 3 
Locuri vacante 

8.00-12.00                   

Susținerea interviului 12.00-14.00                   

Afișarea rezultatelor etapa 1 (online) 20.00                                      

Depunere contestații pe adresa de email registratura@usamvcluj.ro ; Răspuns la contestații 8.00-10.00                                     

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii - etapa 1 *** 8.00-16.00                                     

Afișarea situației contractării și a glisării - etapa 1 (online) 20.00                                    

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii in urma glisării - etapa 1 *** 8.00-16.00                                     

Afișarea rezultatelor etapa 2 (online) 20.00                                      

Depunere contestații pe adresa de email registratura@usamvcluj.ro ; Răspuns la contestații 8.00-10.00                                     

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii - etapa 2*** 8.00-16.00                                     

Înscriere și confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii în limita 
locurilor rămase neocupate/neconfirmate- etapa 3*** 

8.00-16.00                                     

             *   orarul zilnic pentru înscrierea onsite   
             **  în zilele de sâmbătă și duminică nu se fac înscrieri onsite 
             *** confirmarea locului se realizează prin semnarea contractului în spațiile special amenajate din universitate 
 



CALENDARUL ADMITERII  LA CICLUL DE MASTER 

PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ și LA DISTANȚĂ - ANUL UNIVERSITAR   2023-2024  

Calendarul admiterii la CICLUL DE MASTER 

4 – 15 septembrie 2023  

On-line și on-site* 
 

Activitate Program* 4 

L 

5 

M 

6 

M 

7 

J 

8 

V 

9 

S 

10 

D 

11 

L 

12 

M 

13 

M 

14 

J 

15 

V 

Înscrierea candidaților  

8.00-16.00 Înscriere etapa 4  ** ** Înscriere etapa 5 
Locuri vacante 

8.00-12.00             

Susținerea interviului 12.00-14.00 
           

 

Afișarea rezultatelor etapa 4 (online) 20.00 
                      

  

Depunere contestații pe adresa de email registratura@usamvcluj.ro; Răspuns la contestații 8.00-10.00 
                     

  

Confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii - etapa 4 *** 

 
8.00-16.00 

                     
  

Înscrierea si confirmarea locului ocupat prin semnarea contractelor de studii în limita locurilor 
dispobile - etapa 5*** 

8.00-16.00 
           

 

        *   orarul zilnic pentru înscrierea onsite   
        **  în zilele de sâmbătă și duminică nu se fac înscrieri onsite 
        *** confirmarea locului se realizează prin semnarea contractului în spațiile special amenajate din universitate 
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RU 41 

  

  

METODOLOGIE PENTRU FINALIZAREA 

STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER 

   
  

Capitolul I. Dispoziții generale 
  

              Articolul 1 

(1) În conformitate cu prevederile Art.120, 130, 137,138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 din Legea 
educației naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și 
desfăşurarea studiilor universitare de masterat, ale Art.1, 2 şi 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul 
absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la 
instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, în conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 
4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al 
documentelor universitare în sistemul de învățământ superior, a Regulament privind regimul actelor 
de studii şi al documentelor universitare în cadrul USAMV Cluj-Napoca (RU 67), în temeiul HG nr. 
369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Ordinului ME nr. 3106/2022 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă 
și disertație, cu modificările și completările ulterioare, completat cu Ordinul ME nr. 4721/2022. 

Ordinul ministrului educației naționale și a ministrului delegat pentru învățământul superior, cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică nr.657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, în temeiul HG nr. 44/2016 privind organizarea și 
funcționarea MECS, cu modificările și completările ulterioare. Ordinul MENCS 6125/20.XII.2016 
privind metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licenţă, diplomă și disertație, 
completat prin Ordinul MEN 5643/12.XII.2017 și Ordinul MEC nr.5664/30.XII.2019 s-a elaborat 
următorul regulament. 

(2) Modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în USAMVCN este reglementat prin 
Regulamentul propriu elaborat pe baza Ordinului ME nr. 3106/2022 privind aprobarea Metodologiei-
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cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, completat cu Ordinul 
ME nr. 4721/2022. Ordinului MECS 6125/20.XII 2016 privind metodologia-cadru de organizare și 
desfășurare a examenelor de licenţă, diplomă și disertație, a Ordinului MEN 5643/12.XII.2017 și a 
Ordinului MEC nr.5664/30.XII.2019, Ordinului de Ministru 4206/06.05.2020 și  OUG 
58/23.04.2020. 

         Capitolul  II. Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă /diplomă 

Articolul 2 

(1) Programele de studii universitare de licenţă organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen 
de licenţă/diplomă pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru 
învăţământul universitar de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti, denumit în continuare examen 
de licenţă/diplomă, conform prevederilor art. 143 alin.(1) lit.a) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se finalizează: 

a) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată; 

b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată; 

c) cu examen de disertație, pentru învățământul  masteral. 

(3) Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de 
absolvenţi, adică cei care au parcurs și îndeplinit integral cerinţele planului de învăţământ prevăzut 
pentru specializarea respectivă. 

(4) Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate creditele 
stabilite în planul de învăţământ, el poate solicita prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă pentru 
disciplinele nepromovate şi nu poate beneficia de facilităţile prevăzute de lege pentru studenţi pe 
durata acestei prelungiri. 

(5) Studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi încheie 
studiile. 

(6) În acest caz, solicitantul va avea statutul de student şcolarizat în regim cu taxă, atât pentru 
disciplinele nepromovate, cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe, ca urmare a eventualei 
modificări a planului de învăţământ. 
  

 Articolul 3 

(1) (a) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare se efectuează cu cel puțin 10 zile înainte 
de începerea examenului la nivel licență, respectiv cel puțin 5 zile înainte de începerea examenului 
de finalizare la nivel master, la secretariatul facultăţii, fie individual, fie de către instituţia de 

http://lege5.ro/Gratuit/gu3dqnru/legea-nr-288-2004-privind-organizarea-studiilor-universitare?pid=&d=2017-01-11
http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727466&d=2017-01-11#p-45727466
http://lege5.ro/Gratuit/haydgny/legea-invatamantului-nr-84-1995?pid=&d=2017-01-11
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învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(b) Dacă situația epidemiologică națională impune organizarea online: Înscrierea candidaţilor pentru 
examenul de finalizare se efectuează cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de începerea 
examenului la nivel licență, respectiv cel puțin 5 zile înainte de începerea examenului de finalizare la 
nivel master prin completarea formularului online Fișa de înscriere la examenul de finalizare a 
studiilor disponibil pe pagina web a facultății și încărcarea în platforma disponibilă pe site-ul fiecărei 
facultăți. 

(c) Candidații la examenul de licență/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competență 
lingvistică într-o limbă de largă circulație internațională, eliberat de instituția organizatoare sau de 
către o altă instituție specializată, națională sau internațională, recunoscută de instituția organizatoare. 

(2) Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două 
sesiuni, din care o sesiune în anul universitar curent și o sesiune în luna februarie a anului universitar 
următor. 

(3) Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile 
programate pentru promoţia curentă. 

(4) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul 
de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor 
universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior. 

(5) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin 
examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui 
protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare. 

  

Articolul 4 

(1) (a) Examenul de licenţă/diplomă constă în 2 probe după cum urmează: 

§  proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - modalitatea de derulare a 
probei va fi aprobată de către Consiliului Facultății; 

§  proba 2 - Prezentarea şi susținerea lucrării de licenţă/de diplomă. 

(b) Dacă situația epidemiologică națională impune organizarea online: Examenul de licenţă/diplomă 
constă în 2 probe susținute online (pe platforma Google Meet – cu înregistrarea și arhivarea 
înregistrărilor), după cum urmează: 

§  proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 

§  proba 2 - Prezentarea şi susținerea lucrării de licenţă/de diplomă. 

(2) Comisia va adresa cel mult 8 întrebări din tematica aferentă probei de Evaluarea cunoștințelor 
fundamentale și de specialitate, precum și din conținutul lucrării de licenţă/de diplomă. Fiecare 
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membru al comisiei va acorda câte o notă pentru fiecare probă și pentru fiecare candidat (note întregi 
între 1 și 10). 

          

Articolul 5 

(1) Tema lucrării de licenţă/diplomă este în concordanţă cu specializarea absolvită și se alege de către 
candidat, cel mai târziu la începutul penultimului an universitar (an III inginerie, an II Biologie și an 
V MV), în baza tematicii elaborate pentru fiecare disciplină/grup de discipline. 

(2) Se admit şi propuneri din partea studenţilor. 

(3) Cererea candidatului privind tema aleasă se avizează de către titularul disciplinei, directorul de 
departament și se aprobă de către Decanul facultăţii. 

  

Articolul 6 

(1) Se acordă 10 credite transferabile pentru elaborarea Proiectului de Diplomă sau a Lucrării de 
Licență. 

(2) Cele 10 credite nu sunt incluse în cele 30 de credite ale ultimului semestru de studii. 

(3) Cele două probe menţionate la art. 4 alin (1) se desfăşoară: 

(a) Prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc și în acelaşi moment, a comisiei de 
examen cu examinatul. 

(b) Dacă situația epidemiologică națională impune organizarea online: se vor desfășura pe platforma 
Google Meet, cu înregistrare, în aceeași sesiune video. Înregistrările tuturor prezentărilor se vor salva 
și arhiva la secretariatele facultăților, împreună cu cataloagele. 

(4) Modalitatea de susținere a primei probe a examenului de licență se aprobă de către Senatul 
universității la propunerea Consiliului de Administrație. 

(5) Tematica și bibliografia examenului se publică pe site-ul facultății cu 6 luni înaintea susținerii 
examenului. 

(6) Prezentarea și susținerea lucrării de licență/diplomă sunt publice. 

(7) Dacă situația epidemiologică națională impune organizarea online: Pe site-urile facultăților se va 
posta programarea candidaților și link-urile spre sesiunile video de Google Meet corespunzătoare 
desfășurării prezentărilor. 

  

Articolul 7 
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(1) Senatul va aproba cu cel puţin 6 luni înainte de susţinere, la propunerea consiliilor facultăților 
comisiile de examinare și comisia pentru analiza și soluționarea contestațiilor, modul de susţinere 
(scris, oral, probă practică) pentru fiecare din cele două probe ale examenului. 

(2) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00. 

(3) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

(4) Nota de promovare pentru fiecare probă a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 5,00, 
indiferent de numărul probelor. 

(5) Media probei/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii 
comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 

(6) Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în 
baza mediei probei/probelor. 

  

Capitolul III. Organizarea și desfăşurarea examenului de disertaţie 

  

 Articolul 8 

(1)  USAMV Cluj-Napoca organizează și desfășoară examen de disertație pentru absolvenții proprii, 
din promoția curentă și din promoțiile anterioare, atât de la studiile universitare de master, cât și de 
la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

(2) USAMV Cluj-Napoca organizează examen de disertație pentru absolvenții altor instituții de 
învățământ superior acreditate dacă acestea au în structură programe de studii universitare de master 
cu aceeași denumire și în același domeniu de studiu cu aprobarea senatelor universitare ale celor două 
instituții de învățământ superior, după avizul favorabil al consiliilor de administrație, cu acoperirea 
cheltuielilor, conform regulamentelor universității. 

(3)  (1) Programele de studii universitare de master organizate în baza Legii nr. 288/2004, a Legii 
învăţământului nr. 84/1995, și a Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se 
finalizează cu examen de disertație. 

(4) (2) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea și susţinerea 
disertaţiei. 

(5) (3) Prezentarea și susţinerea disertaţiei este publică și se desfăşoară: 

(a) Prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc și în acelaşi moment, a comisiei de 
examen și a examinatului. 

http://lege5.ro/Gratuit/gu3dqnru/legea-nr-288-2004-privind-organizarea-studiilor-universitare?pid=&d=2017-01-11
http://lege5.ro/Gratuit/haydgny/legea-invatamantului-nr-84-1995?pid=&d=2017-01-11
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(b) Dacă situația epidemiologică națională impune organizarea online: pe platforma Google Meet cu 
înregistrare în aceeași sesiune video. Înregistrările tuturor prezentărilor se vor salva și arhiva la 
secretariatul facultății împreună cu cataloagele. 

(6) (4) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

(7) (5) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00. 

(8) (6) Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe 
baza notelor acordate de către membrii comisiei de examen. 

(9) (7) Rezultatele se comunică, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii, pe pagina web 
a facultăţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

  

Capitolul IV. Comisiile de examen de finalizare a studiilor 

Articolul 9 

(1) (a) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializări, 
prin Decizia Rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea consiliilor 
facultăţilor/departamentelor şi cu aprobarea Senatului universităţii. 

(b) Comisia pentru analiza și soluţionarea contestaţiilor se stabilește la nivelul facultății prin Decizia 
Rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea consiliului facultăţii şi cu aprobarea Senatului 
universităţii. 

(2) Comisiile se fac publice. 

(3) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri și secretar. 

(4) Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de profesor 
universitar sau conferenţiar universitar. 

(5) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de lector 
universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar. 

(6) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de 
asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 

(7) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remunerați pentru această activitate 
exclusiv de instituţia organizatoare. 

(8) Membrii comisiilor pentru examene nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, 
afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, conform legii. 

(9) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă și disertaţie se publică pe site-ul web 
al instituţiei. 
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(10) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă și disertaţie precum și numărul 
membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor. 

(11) Fiecare membru al comisiei acordă câte o notă fiecărui candidat. 

(12) Rezultatele se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia 
pe paginile web ale facultăților. 

(13) Dacă examenul se desfășoară în universitate atunci vor funcționa Comisiile pentru analiza și 
soluţionarea contestaţiilor care vor respecta condițiile de la articolele (8,9,10). 

  

Articolul 10 

(1) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de licenţă/diplomă/ 
disertație nu este publică. 

(2) Fiecare membru al comisiei prezintă un catalog, semnat letric – dacă probele se desfășoară în 
universitate sau electronic – dacă probele se desfășoară online, cu nota acordată pentru fiecare 
examinat, luând în considerare conţinutul ştiinţific al lucrării, calitatea prezentării şi răspunsurile la 
întrebări. 

  

         Capitolul V. Finalizarea examenului şi obținerea diplomei 

  

Articolul 11 

(1) (a) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun, la secretariatul facultăţii în 
termen de 24 ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data 
încheierii depunerii contestațiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor - numită de Senatul 
Universităţii. 

(b) Soluţiile oferite de comisie sunt definitive. 

(c) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. 

(2) Dacă probele se desfășoară online: Rezultatele obţinute la probele orale online nu pot fi 
contestate. 

  

Articolul 12 

(1) În cazul nepromovării, un examen de finalizare a studiilor se poate susține într-o sesiune ulterioară 
cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările Senatului, 
stabilite conform legii. 
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Articolul 13 

(1) Este interzisă comercializarea de către cadrele didactice și de către studenţi a lucrărilor ştiinţifice 
în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de 
diplomă, de disertaţie sau tezei de doctorat. 

  

Articolul 14 

(1) Depunerea/transmiterea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie presupune automat asumarea de 
către autor a răspunderii privind originalitatea conţinutului.   

(2) Dacă probele se desfășoară în universitate: Lucrarea de licență/diplomă/disertație se depune la  
secretarul comisiei  atât în formă tipărită, cât și în formă electronică. 

(3) Dacă probele se desfășoară online: Lucrarea de licență/diplomă/disertație se încarcă pe 
platforma facultății. Încărcarea pe platformă începe cu 5 zile lucrătoare și se încheie cu 48 de ore 
înainte de data susținerii (conform calendarului afișat pe site-ul facultății). 

(4) Depunerea lucrării de licenţă/de diplomă/de disertaţie: 

(a) Dacă probele se desfășoară în universitate: presupune atât forma tipărită și legată cât şi forma 
electronică. Se vor depune la secretarul comisiei odată cu lucrarea de licență/diplomă/disertație: 
Declarația pe propria răspundere – completată de student, Acord privind depunerea și susținerea 
lucrării de licență/disertație - un formular completat, semnat și depus de Coordonatorul științific. Pe 
site-ul fiecărei facultăți vor fi disponibile cele două formulare. 

(b) Dacă probele se desfășoară online: presupune forma electronică. Se vor depune online odată cu 
lucrarea de licență/diplomă/disertație: Declarația pe propria răspundere – completată de student, 
Acord privind depunerea și susținerea lucrării de licență/disertație,  un formular completat și depus 
online de Coordonatorul științific. 

Pe site-ul fiecărei facultăți va fi disponibilă platforma în care studenții vor încărca lucrarea de 
licență/diplomă/disertație și Declarația pe propria răspundere. Acordul privind depunerea și 
susținerea lucrării de licență/disertație va fi trimis completat, semnat și depus de către Coordonatorul 
științific la secretarul de comisie. 

(5) Forma electronică va fi folosită și în scopul verificării originalităţii conţinutului utilizându-se 
softuri antiplagiat. 

(6) Îndrumătorii lucrărilor de licență/diplomă/disertaţie răspund în mod solidar cu autorii de 
originalitatea conţinutului acestora. 

  

Articolul 15 
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(1) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează, 
în programul de studii/specializarea absolvit(ă), în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. 

  

Articolul 16 

(1) Suplimentul de diplomă pentru absolvenţii care au participat la mobilităţi de studiu de tip 
Erasmus+ sau mobilități interne va cuprinde toate disciplinele pe care aceştia le-au urmat şi a căror 
evaluare a fost recunoscută de către CRID. 

(2) Vor fi cuprinse, de asemenea, și alte discipline promovate în cazul unor mobilități interne sau 
externe diferite de Erasmus+. 

  

Articolul 17 

(1) Dacă probele se desfășoară în universitate: Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au 
promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de finalizare a studiilor al 
cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare. Acestea se vor ridica de la 
secretariatul facultății absolvite. 

(2) Dacă probele se desfășoară online: Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de finalizare a studiilor al cărei termen 
de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare. Adeverințele de absolvire se eliberează 
online numai dacă situatia epidemiologică restricționează libera circulație a persoanelor. Pentru a 
intra în posesia adeverinței online, absolventul adresează personal o solicitare de eliberare a 
adeverinţei secretariatului facultăţii şi primește adeverința de finalizare a studiilor în format scanat pe 
e-mail. Se vor utiliza adresele de e-mail ale secretariatelor facultăţilor. 

(3) Adeverinţa de finalizare a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca și diploma şi 
trebuie să conţină semnăturile și informaţiile înscrise în diplomă, precum și informaţii privind 
domeniul de studii universitare, programul de studii/specializarea, perioada de studii, media anilor de 
studii, media examenului de finalizare a studiilor, statutul de acreditare/autorizare de funcționare 
provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locația geografică, numărul de credite și actul 
normativ care le stabilește (hotărâre a Guvernului, Ordin al ministrului, după caz), numărul Ordinului 
de ministru/scrisorii de acceptare/aprobării de școlarizare/atestatului de recunoaștere a studiilor – 
pentru studenții străini. 

(4) În cazul pierderii sau distrugerii, la cerere, se eliberează o nouă adeverinţă, cu un nou număr de 
înregistrare, al cărei termen de valabilitate se încadrează în perioada de maximum 12 luni calculată 
de la promovarea examenului de finalizare a studiilor. 

          

Articolul 18 
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(1) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, o adeverinţă 
de absolvire fără examen de finalizare a studiilor universitare care atestă absolvirea unui program de 
studii şi cuprinde următoarele elemente minimale obligatorii: domeniul de studii universitare, 
programul de studii/specializarea, perioada de studii, media anilor de studii, statutul de 
acreditare/autorizare de funcţionare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia 
geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al 
ministrului, după caz), numărul ordinului de ministru/scrisorii de acceptare la studii/aprobării de 
şcolarizare/adeverinţei de recunoaştere a studiilor - pentru studenţii străini. 

  

Capitolul VI. Organizarea şi desfășurarea examenului de licenţă, diplomă pentru alte 
instituţii de învățământ superior acreditate sau autorizate 

  

         Articolul 19 

(1) USAMVCN organizează examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii programelor de 
studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate din cadrul instituțiilor de învățământ 
superior acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu intrate în lichidare sau lichidate, care nu au 
susținut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor la programe de studii universitare de 
licenţă care există în structura USAMV Cluj Napoca, cu respectarea prevederilor legale și a 
regulamentului propriu. 

(2) În cazul instituțiilor de învățământ superior desființate, suplimentul la diplomă se completează și 
se eliberează de către USAMV Cluj-Napoca, în baza situației școlare/foii matricole cu care 
absolventul a fost admis să susțină examenul de finalizare a studiilor, respectiv a documentelor 
eliberate de către Arhivele Naționale, Serviciile județene/Serviciul Municipal București ale/al 
Arhivelor Naționale sau de către instituțiile unde a fost depusă arhiva instituției desființate, după caz. 

  

Articolul 20 

(1) Organizarea şi desfășurarea examenului de licenţă, diplomă pentru alte instituții de învăţământ 
superior acreditate sau autorizate intră în competenţa Comisiilor de organizare a examenului de 
Licenţă/Diplomă de la fiecare facultate. 

  

Articolul 21 

(1) Susținerea examenului de licenţă/ diplomă este condiționată de către promovarea de către 
absolvenţi a unui examen de selecție. 

(2) Pentru absolvenții de învățământ particular care se încadrează în prevederile Legii 60/2000, 
precum și pentru absolvenții specializărilor intrate în lichidare/lichidate din cadrul instituțiilor de 
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învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu, examenul de selecție constă în 5 probe 
scrise. 

(3) Pentru absolvenții specializărilor intrate în lichidare/lichidate din cadrul instituțiilor de învățământ 
superior acreditate, examenul de selecție constă în 3 probe scrise. 

(4) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/ 
susţinute în cadrul USAMV Cluj Napoca. 

(5) După promovarea examenului de selecţie, candidaţii admişi vor susţine examenul de 
licenţă/diplomă, în condiţiile prezentului regulament. 

 

  

Capitolul VII. Dispoziţii finale 

  

Articolul 22 

 (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administraţie în data 
de 14.03.2022, respectiv de către Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca în data de 22.03.2022.     

  

RECTOR,                                                                      PREȘEDINTE SENAT, 

Prof. Dr. Cornel CĂTOI                                                                Prof. Dr. Viorel MITRE 

                                                                                                                           

  

  

  

VIZAT, 

Cons. juridic Silvia MIHALI 
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