
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 459 din 29.01.2021 

 

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 29.01.2021, 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 aprobă calendarul admiterii la ciclurile de studii de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul 

universitar 2021-2022, astfel: 

Licenţă: Sesiunea de vară 

12.07.2021 – 28.07.2021 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

28.07.2021 – Afișarea rezultatelor după ora 1600 

29.07.2021 – Confirmarea locurilor bugetate 

30.07.2021 - Confirmarea locurilor cu taxă 

Sesiunea de toamnă: 

06.09.2021 – 17.09.2021 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

17.09.2021 – Afișarea rezultatelor după ora 1600 

 20.09.2021 – Confirmarea locurilor bugetate 

 21.09.2021 - Confirmarea locurilor cu taxă 

Master: Sesiunea de vară 

12.07.2021 – 28.07.2021 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

29.07.2021 – Interviu din tematica afișată 

29.07.2021 - Afișarea rezultatelor după ora 1600 

30.07.2021 – Confirmarea locurilor bugetate şi cu taxă 

Sesiunea de toamnă: 

06.09.2021 – 24.09.2021 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

27.09.2021 – Interviu din tematica afișată 

27.09.2021 - Afișarea rezultatelor după ora 1600 

 28.09.2021 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă 

Doctorat: 16.09.2021 – 23.09.2021 – Înscrieri  

      24.09.2021 – 28.09.2021 – Concurs admitere 

      29.09.2021 – Depunere şi rezolvare contestaţii 

      30.09.2021 – Afişare rezultate finale 

 

Începând cu data de 15 februarie 2021 şi până la finalizarea perioadei de înscriere prevăzută în prezentul 

calendar, înscrierile se desfăşoară şi online. 

 

 

 

 

 



 

Art.2. Se aprobă demararea procesului de revizie a următoarelor regulamente: 

➢ Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de licenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timişoara - în anul universitar 2021 – 2022 – R028. 

➢ Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de master în anul universitar 2021 – 2022 – R029. 

➢ Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de 

doctorat - IOSUD-USAMVB Timişoara în anul universitar 2021 – 2022  – R030. 

➢ Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 

(licenţă şi master) în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

"Regele Mihai I al României" din Timişoara pentru anul 2021  – R038. 

➢ Regulamentul privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat in 

USAMVBT – R075 

➢ Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în 

cadrul Școlii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale – R093  

➢ Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în 

cadrul Școlii Doctorale Medicină Veterinară – R094 

 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului adresa nr. 338/27.01.2021 referitoare la 

achitarea taxei către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) pentru înscrierea programului de studii de 

licenţă „Antreprenoriat în producţia alimentară” şi introducerea lui în Registrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior (RNCIS). 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului componenţa nominală a comisiilor pentru 

susţinerea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, astfel:  

• Specializarea Biologie: conf.univ.dr. Tulbure Cristina şi şef lucr.dr. Prunar Florin 

• Specializarea Protecţia mediului: conf.univ.dr. Tulbure Cristina şi şef lucr.dr. Şmuleac Laura 

Iosefina 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura posturilor pentru echipa 

de implementare a proiectului H2020 nr. 862050 TechCare – Integrating innovative TECHnologiues along the 

value Chain to improve small ruminant welfARE management cu Reserch Executive Agency – 5 posturi în afara 

organigramei universităţii finanţate integral din bugetul proiectului, conform adresei nr. 310/25.01.2021. 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura posturilor pentru echipa 

de implementare a contractului de finanţare  POC – proiect tip RO-ESFRIERIC cu titlul Dezvoltarea şi 

consolidarea Nodului naţional METROFOOD-RI, <cod SMIS2014+ 136213> – 9 posturi în afara organigramei 

universităţii finanţate integral din bugetul proiectului, conform adresei nr. 439/28.01.2021. 

Art.7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa nr. 317/26.01.2021 privind 

reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare pentru anul 2020-2021. 

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. David Gheorghe 
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