
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4739 din 08.07.2019 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 08.07.2019, în 

conformitate cu prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 

alin. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, 

angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează revizuirea și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de 

organizare și funcționare a Direcției General Administrative – R008. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Metodologia de admitere la 

Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar al USAMVBT. 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Calendarului admiterii la 

Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar al USAMVBT, astfel: 

Sesiunea de vară 

Înscrieri: 15.07.2019 – 26.07.2019 (Luni-Vineri între orele 800-1500, sâmbăta între orele 800-1200) 

Afișarea rezultatelor: 26.07.2019 după ora 1600 

Depunerea și soluționarea contestațiilor: 27.07.2019 

Afișarea rezultatelor finale: 28.07.2019 după ora 1600 

Confirmarea locurilor bugetate: 29.07.2019 

Confirmarea locurilor cu taxă: 30.07.2019 

Sesiunea de toamnă 

Înscrieri: 02.09.2019 – 04.09.2019 (între orele 800-1500) 

Afișarea rezultatelor: 04.09.2019 după ora 1600 

Depunerea și soluționarea contestațiilor: 05.09.2019  

Afișarea rezultatelor finale: 06.09.2019 după ora 1600 

Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă: 07.09.2019 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar taxa de școlarizare, în anul 

școlar 2019 – 2020, pentru Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar al USAMVBT - 3000 lei/ciclu 

de studiu (trei semestre, adică 1000lei/semestru) și se achită în trei tranșe egale până cel târziu la 

următoarele termene: 

1. Tranșa I - la înmatriculare 

2. Tranșa II – a două săptămână a semestrului II 

3. Tranșa III - a două săptămână a semestrului III 

 

 

 

 



 

 

 

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar introducerea în planurile de 

învățământ, în anul universitar 2019-2020, a disciplinei de „Voluntariat”, cu 6 ore/zi x 2 zile sau 12 

ore/semestru, pentru programele de studii universitare de licență, Cu frecvență/ID/IFR.  

Art.6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.7. Se aprobă comisiile de admitere și soluționare a contestațiilor, în sesiunile iulie și septembrie 

2019, pentru admiterea la Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar al USAMVBT. 

Art.8. Se aprobă cererea dlui Scarlat Daniel Marius nr. 4732/08.07.2019 cu privire la plata taxei de 

școlarizare. 

Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de 

internet a universității.                                      

                                                                           

 

 

                                     Rector,                                                 Secretar șef interimar, 

                   Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin               Dr.ing. Popa Carolina 

 

 

 

Cancelar general, 

 Prof.univ.dr. Stanciu Sorin 
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