
TUTORIAL

ÎNSCRIERE ON-LINE

USAMV CLUJ-NAPOCA

Accesând link-ul 
https://admitereonline.usamvcluj.ro/

Veți parcurge pașii care reprezintă înscrierea on-line la Facultatea și programul
de studii dorit/specializarea dorită.

https://admitereonline.usamvcluj.ro/


Vă rugăm să citiți cu 
atenție această pagină a 

formularului de înscriere!



Veți alege nivelul de studii pe 
care doriți să-l urmați. 

Implicit apare opțiunea Licență 
(cu frecvență)

Trebuie comletate toate 
câmpurile!



Optezi pentru:
Locuri buget sau taxă = se bifează în general

Locuri candidați olimpici = premiile I,II,III la olimpiadele 
școlare și/sau la alte concursuri naționale sau mențiune la 
olimpiade internaționale (la disciplinele corespunzătoare 
domeniului) – se va atașa dovada în pagina următoare

Locuri rezervate etnie rromă = recomandare eliberată de 
către o organizaţie legală a rromilor (semnată și 
ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie – se 
va atașa dovada în pagina următoare

Vreau să mă înscriu la Facultate = conține o listă derulantă 
din care selectezi denumirea facultății

Domeniul de studiu = din lista derulantă alegi domeniul de 
studii dorit

Specializări/Programe de studii = poti selecta câte opțiuni 
dorești, în ordinea dorită, dintre cele existente

Modulul psiho-pedagogic = se bifează daca candidezi pe 
locuri la licenta si dacă dorești să obții o diplomă pentru o 
carieră didactică



Atașează documentele 
solicitate!

Se acceptă doar documente lizibile, în 
format .pdf, .jpeg, .png sau .tiff.

Dacă nu reușiți să încărcați 
documentele vă rugăm să le trimiteți 

pe adresa de email a facultății

admitere.agricultura@usamvcluj.ro
admitere.horticultura@usamvcluj.ro

admitere.fzb@usamvcluj.ro
admitere.fmv@usamvcluj.ro
admitere.sta@usamvcluj.ro

mailto:admitere.agricultura@usamvcluj.ro
mailto:admitere.horticultura@usamvcluj.ro
mailto:admitere.fzb@usamvcluj.ro
mailto:Admitere.fmv@usamvcluj.ro
mailto:Admitere.sta@usamvcluj.ro


Taxa de înscriere va fi:

100 ron pentru  Facultățile: Agricultură, Horticultură, Zootehnie și 
Biotehnologii, Știința și Tehnologia Alimentelor

120 ron pentru  Facultatea de Medicină Veterinară



La punctul 1 ești informat asupra 
valorii taxei de înscriere!

Aceasta poate fi achitată prin 
virament bancar! – bifezi punctul 4

Aceasta poate fi achitată cu cardul pe 
pagina următoare a formularului –

dai click pe Plata online!

Dacă te încadrezi la scutire de taxă 
bifezi punctul 2 și butonul Plata 

online devine Finalizare!

Dacă vei fi admis pe locuri cu taxă și 
ai putea avea reducere la taxa de 

școlarizare bifezi punctul 3.

RO35TREZ21620F330500XXXX 
Trezoreria Cluj
CUI 4288381



Te rugăm sa bifezi opțiunea care 
corespunde situației tale!



Pe ecran apare acest mesaj care 
conține codul dumneavoastră de 

candidat!

Se execută click pe butonul OK!

Pe adresa de email veți primi un email de la AdmitereOnlineUSAMV cu subject
Confirmare Inscriere USAMV Cluj-Napoca. 

Vă rugăm să păstrați acest email! 

În acest email regăsiți detaliile corespunzătoare opțiunilor completate de 
dumneavoastră în formularul de înscriere!

După trimiterea fișierelor apare 
ultima fereastră care vă anunță 

finalizarea înscrierii.

Se execută click pe butonul OK!



Comisiile de admitere pot fi contactate la adresele de email:

USAMV – Sef.lucr. dr. Cristian Martonoș – admitere@usamvcluj.ro

Facultatea de Agricultura – Șef lucr. dr. Adriana.Morea – admitere.agricultura@usamvcluj.ro

Facultatea de Horticultură – Șef lucr. dr. Deak Jutka – admitere.horticultura@usamvcluj.ro

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii – Șef lucr. dr. Ancuța Rotaru –
admitere.fzb@usamvcluj.ro

Facultatea de Medicină Veterinară – Asist. univ. dr. Oana Reget – admitere.fmv@usamvcluj.ro

Facultatea de Medicina Veterinara – foreign students/ étudiants étrangers – Antonia Cucu-
antonia.cucu@usamvcluj.ro

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor – Asist. univ. dr. Oana Lelia Pop –
admitere.sta@usamvcluj.ro

mailto:admitere@usamvcluj.ro
mailto:admitere.agricultura@usamvcluj.ro
mailto:admitere.horticultura@usamvcluj.ro
mailto:admitere.fzb@usamvcluj.ro
mailto:admitere.fmv@usamvcluj.ro
mailto:antonia.cucu@usamvcluj.ro
mailto:admitere.sta@usamvcluj.ro


Rezultatele se vor publica pe site-ul 
https://admitere.usamvcluj.ro

Pentru confirmarea locului veți primi contractul de studii pe     
email-ul pe care l-ați completat în fișa de înscriere. 

Acest contract semnat de dumneavoastră va fi trimis la comisie!

Actele în original, dacă ați optat pentru înscrierea on-line și dacă ați 
fost admis pe un loc bugetat, 

vor fi aduse la universitate până la 01.10.2020.

https://admitere.usamvcluj.ro/

