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REGULAMENT
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 2018 - 2019 –

Admiterea în anul universitar 2018 - 2019 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara se face în
conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare, O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu
taxă, peste locurile finanţate de la bugetul statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
441/2001, cu modificările ulterioare şi Ordinul M.E.N.C.S. nr. 6102 din 15.12.2016 pentru
aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare
de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.

I. CRITERII GENERALE

A. CANDIDAŢII LA ADMITERE
1.
Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă
numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul
absolvirii liceului.
2.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii şi programe
de studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, în condiţiile stabilite de
Senatul U.S.A.M.V.B. Timişoara. El poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe
de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Candidatul admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget
prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a
diplomei/atestatului de recunoştere a diplomei /adeverinţei ciclului de studii universitare anterior
absolvit, după caz, în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de
depunere stabilit de aceasta din urmă. Finanţarea studiilor este prevăzută doar pentru perioada legală,
costurile aferente depăşirii acestei perioade, se suportă de către student.
3.
Candidaţii admişi la al doilea program de studiu în învăţământul superior de stat pot
urma studiile astfel:
a)
dacă primul program de studiu a fost făcut în regim fără taxă, cel de-al doilea program de
studiu va fi în regim cu taxă;
b)
dacă primul program de studiu a fost făcut în regim cu taxă (în învăţământul particular
sau cel de stat), cel de-al doilea program de studiu va fi în regim fără taxă, dacă sunt satisfăcute
cerinţele admiterii pentru astfel de locuri. Candidaţii au obligaţia să declare la înscriere dacă au
urmat/urmează un alt program de studiu/domeniu, perioada în care au beneficiat de susţinere
financiară de la buget şi să prezinte o adeverinţă eliberată de facultatea urmată. Aceştia vor beneficia
de finanţare doar pentru diferenţa dintre perioada legală de studii unde se înmatriculează şi perioada
cât au beneficiat de finanţare la primul program de studiu.
4. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,

1

COD: USAMVBT–PG001-R028

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timişoara

Organism emitent
Serviciul de
Management al Calității

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA USAMVBT
2018/2019

Ediţia 2 / Revizia 2

în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către
direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la
concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs,
atestatul de recunoaştere a studiilor.
5.
Candidaţii care au studii universitare finalizate sau în curs, care au fost declaraţi admişi
în universitatea noastră pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau cu taxă, pot beneficia de
recunoaşterea studiilor efectuate. Consiliul facultăţii stabileşte anul în care pot fi înmatriculaţi precum şi
eventualele examene de diferenţă, în limita locurilor libere din anul respectiv de studiu.
6.
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română,
cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române,
conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.
7.
Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi pe
locuri bugetate, exmatriculaţi, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea
program de studiu sau un alt program de studiu în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă
universitate, beneficiază de subvenţia de la buget de stat numai pe durata legală de studii (se scad din
durata de studiu a noului program de studiu, anii de studiu cu finanţare de la buget de care a beneficiat
la programul de studiu iniţial).
8.
Statutul de student cu taxă se păstrează, de regulă, pe întreaga durată de şcolarizare.
La începutul fiecărui an universitar, facultăţile fac evaluarea locurilor bugetate rămase libere în urma
exmatriculărilor. Acestea vor fi ocupate de studenţii cu taxă în ordinea descrescătoare a punctajului
obţinut în limita numărului de locuri libere, în cadrul aceluiaşi an de studiu. Valoarea taxei de şcolarizare
se anunţă cu cel puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar.
9.
USAMVBT poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, un loc fără
taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în
condițiile stabilite de Senatul universitar. În cazul în care sunt mai multe solicitări, departajarea
candidaților se va face în funcție de media de admitere.
10. USAMVBT respectă principiul egalității de şanse pentru persoanele cu handicap prin
măsuri specifice tipului și gradului de handicap.
11. Absolvenţii de licee situate în mediul rural participa la admitere în aceleasi condiţii
precizate la art. 38.

B. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII
12.
În cadrul U.S.A.M.V.B. Timişoara admiterea pentru ciclul universitar de licenţă se
organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
13.
Organizarea admiterii este de competenţa U.S.A.M.V.B. Timişoara în conformitate cu
criteriile generale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, ţinând cont de prezentul regulament
propriu de organizare şi desfăşurare a admiterii.
14.
Pentru toate formele de învăţământ (cu frecvenţă, învăţământ la distanţă, învăţământ
cu frecvenţă redusă), admiterea în anul I de studii se desfăşoară în două sesiuni pentru ocuparea
locurilor din anul universitar 2018 - 2019, astfel:
a)
sesiunea I - se desfăşoară în intervalul 9 iulie - 27 iulie 2018, (luni - vineri între orele 08
- 15, sâmbăta 08 - 12) şi constă din înscrierea candidaţilor în vederea ocupării locurilor afişate în
structura universităţii conform prezentului regulament, cu afişarea rezultatelor admiterii în 27 iulie 2018
după ora 16.00 şi confirmarea locurilor bugetate în 30 iulie. Confirmarea locurilor cu taxă se face în
data de 31 iulie 2018 . Calendarul admiterii poate fi modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație
și adus la cunoștința candidaților.
b)
sesiunea a Il -a - se desfăşoară în intervalul 03 - 21 septembrie 2018 şi constă în
înscrierea candidaţilor în vederea ocupării locurilor rămase libere din sesiunea I, cu afişarea rezultatelor
admiterii în 21 septembrie 2018 după ora 16.00 şi confirmarea locurilor bugetate și cu taxă în 24
septembrie.
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15.
Forma de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă se organizează de către
facultăţile din cadrul U.S.A.M.V.B. Timişoara pentru domeniile/programele de studii autorizate sau
acreditate pentru această formă de şcolarizare de către ARACIS.
16.
Rectorul U.S.A.M.V.B. Timişoara numeşte prin decizie comisiile de admitere pe
facultăţi/comisiile de contestaţie la propunerea consiliilor facultăţilor şi membrii comisiei centrale de
admitere, în baza aprobării Consiliului de Administraţie.
Comisia centrală de admitere în conformitate cu regulamentul privind criteriile generale de
admitere în U.S.A.M.V.B. Timişoara va elabora o fişă de înscriere şi de înmatriculare în care să fie
înscrise toate informaţiile necesare urmăririi şi departajării candidaţilor în funcţie de domenii şi forme de
învăţământ universitar.

C. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
17.
Înscrierea candidaţilor se desfăşoară la sediul universității, în centrele de înscriere
deschise în alte locații precizate pe pagina web a universității precum și online pe site-ul universității
sau pe site-uri-le specializate partenere ale universității.
18.
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament.
19.
Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o
altă persoană pe bază de procură.
20.
În cazul candidaţilor care optează pentru facilitatea de înscriere/preînscriere online,
este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărţii de identitate/paşaportului și
acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
21.
Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor depune
următoarele acte:
A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in
momentul înscrierii;
- diplomă de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente)
- certificat de naştere;
- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe
judecătorești, etc.)
- pentru candidaţii studenţi/ absolvenți de studii superioare: diploma de bacalaureat
și foaie matricolă sau echivalente, respectiv diplomă de licenţă sau absolvire a unei facultăţi sau a unui
colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
B) alte documente
- pentru candidaţii studenţi: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student,
- adeverinţă medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere
este aptă pentru domeniul la care candidează;
- copie a cărţii de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanţa reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare şi didactic auxiliar aflat în activitate
(învăţământ preuniversitar şi superior) o adeverinţă cu viza Inspectoratului Şcolar sau a unităţii de
învăţământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat, acte
doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timişoara cât și pentru
angajații acesteia, o adeverinţă eliberată de Direcţia Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
fişă de înscriere;
dosar plic.
22. Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia
de admitere unde s-a făcut înscrierea.
23. După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte
informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. După confirmarea locurilor de către candidații
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declarați admiși, în limita locurilor rămase libere, candidații își pot modifica opțiunile pe baza unei cereri
în vederea ocupării acestora.
24. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai multe
programe de studii în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune
la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte programe de studii se face pe baza documentelor mai sus
menţionate, prezentate în copie conform cu originalul, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere la
programul de studiu unde s-a depus dosarul cu actele originale.
25. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2017 pot prezenta la
înscriere în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu, în care să se menţioneze
media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu cât şi notele obţinute la probele
susţinute, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
26. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia
să depună diploma de bacalaureat, în original, la secretariatul facultăţii.
27. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului bugetat.
28. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, U.S.A.M.V.B Timişoara va colecta datele din
fisa de înscriere.
29. Dosarele candidaţilor respinşi sau al acelora care renunţă la locul obţinut prin admitere
se restituie acestora, după afişarea rezultatelor, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea cererii
şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate. Învăţământul la distanţă şi cel
cu frecvenţă redusă, se organizează numai în regim cu taxă.
30. U.S.A.M.V.B. Timişoara percepe taxă de înscriere de la candidaţi pentru organizarea şi
desfăşurarea admiterii, potrivit legii, stabilită de senatul universităţii, în cuantumul căreia va fi inclusă şi
activitatea aferentă analizării contestaţiilor depuse în termenul legal.
31. Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat din învăţământ sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la admitere în condiţiile prezentării
adeverinţei vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv de instituţia de învăţământ superior.
Copiii orfani ai personalului didactic şi didactic auxiliar beneficiază de acelaşi drept, cu condiţia
prezentării actelor doveditoare. De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau
pensionat din U.S.A.M.V.B. Timişoara precum și angajații universității.
32. Angajații universității U.S.A.M.V.B. Timişoara, în cazul în care doresc să urmeze un
program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a
prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat.
33. Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere
ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi.
34. Scutiriile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate la
articolul 19, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la
plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.

D.

VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR

35.
Admiterea în învăţământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor
generale obţinute de candidaţi, criteriile speciale şi în limita numărului de locuri pentru care se
organizează concursul. Criteriile de departajare a candidaţilor sunt astfel concepute încât asigură
transparenţă totală ca să nu conducă la nevoia de suplimentări de locuri subvenţionate de la bugetul de
stat şi nici a celor cu taxă.
36.
În vederea respectării acestor criterii se va organiza la nivelul U.S.A.M.V.B. Timişoara
o Comisie centrală de admitere care să funcţioneze şi să monitorizeze toate datele referitoare la
admiterea 2017 conform fişelor şi datelor candidaţilor înscrişi la fiecare facultate şi domeniu în parte.
37.
Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci). Mediile
generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la
instituţia, facultatea şi, după caz, domeniul/programul de studiu la care aceştia au candidat, potrivit
confirmării de către candidat în cererea de înscriere.
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38.
Media de generală de admitere la studii universitare de licenţă se calculează cu două
zecimale fără rotunjire astfel:
•
80% media de la examenul de bacalaureat
•
20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu
39.
Locurile finanţate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza
cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern publicate în Monitorul Oficial al României
înaintea începerii înscrierii candidaţilor. De locurile cu taxă de studiu pot beneficia, la cerere, candidaţii
aflaţi sub linia de admitere pentru locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor,
dar care satisfac cerinţa minimală de admitere şi pe baza solicitării liber exprimate în termenul stabilit
de fiecare facultate.

CONTESTAŢII

E.

40.
U.S.A.M.V.B.T. Timişoara prin comisiile de contestaţii la nivelul facultăţilor este
singura în măsură să decidă asupra temeiniciei eventualelor contestaţii, care se depun în maximum 24
de ore, începând cu ora şi data afişării rezultatelor sesiunii de admitere. Contestaţiile depuse se vor
rezolva în termen de 24 de ore de la data şi ora încheierii depunerii contestaţiilor. Hotărârile comisiilor
de contestaţie sunt definitive.
41.
Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice şi
contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere.

F.

REZULTATELE FINALE ALE ADMITERII

42.
La afişarea rezultatelor admiterii, candidaţii declaraţi admişi care au solicitat la
înscriere şcolarizarea la învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă pot fi înscrişi la una din aceste
forme de învăţământ dacă numărul candidaţilor admişi permite alcătuirea unei formaţii de studiu cu cel
puţin o formaţie de studiu.
43.
Rezultatele concursului de admitere verificate şi aprobate de Comisia de admitere se
fac publice prin afişare la sediul facultăților din cadrul USAMVB Timișoara şi pe pagina web proprie.
44.
Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se cel puţin două tipuri de liste:
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.
45. 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.

G.

ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR

46.
Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut, în perioada studiilor
liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale, recunoscute de
M.E.N. beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri
finanţate de la buget.
47.
Senatele universitare sunt autorizate, în baza autonomiei universitare, să stabilească,
pe baza listelor de concursuri naţionale şi internaţionale aprobate prin ordin al ministrului, concursurile
relevante pentru instituţia respectivă, care vor fi anunţate prin regulamentele proprii de admitere.
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Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus se vor adresa cu cereri scrise conducerilor
instituţiilor de învăţământ superior care vor decide asupra solicitărilor acestora.

II. CRITERII SPECIALE
48.
Departajarea candidaţilor se va face pe baza mediei generale de admitere.
Departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie generală de admitere se va face luând în considerare nota
cea mai mare la limba română (proba scrisă) şi apoi, dacă se impune, nota cea mai mare obținută la
proba obligatorie a profilului (proba scrisă).
49.
Candidaţii vor fi admişi în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere până
la completarea locurilor finanţate de la buget şi a celor cu taxă.
50.
Pentru fiecare candidat admis şi înmatriculat, USAMVB Timișoara va colecta datele
necesare înmatriculării după obţinerea acordului acestuia, în conformitate cu anexa 1, anexă care face
parte integrantă din prezentul regulament.
51.
Românii de pretutindeni precum și cetatenii din state terțe ale UE admiși în ciclul de
studii universitare de licenţă, master şi doctorat se pot înmatricula numai în baza diplomei de
bacalaureat, de licenţă respectiv de master recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de
catre direcţiile de specialitate din cadrul MEN.
52.
Înmatricularea candidaţilor admişi se face prin decizie a rectorului. După aprobarea
înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga
perioadă de şcolarizare la programul de studiu/programele de studii la care au fost admişi.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 16.02.2018.
Prorector educaţie şi asigurarea calităţii,
Prof. univ.dr. Iancu Tiberiu

R E C T O R,
Prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu
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Romanii de pr etutindeni

Anexa 1

DECLARAŢIE
Subsemnatul/Subsemnata..........................................................................................................,
născut/născută

la

data

de

......................

în

localitatea

..................................,

fiul(fiica)lui

.............................................. şi al ..........................................., cu domiciliul stabil în localitatea
................................................................., str. ....................................., nr. ............, bl. ......................,
sc. …........, ap. ...........,
............................,

nr.

jud. .................................., legitimat/legitimată cu B.I./C.I, seria

.......................,

CNP

........................................................

eliberat

de

.......................................... la data de ......................, în calitate de candidat/ă la admitere/student*
declarat admis şi înmatriculat pentru ciclul de studii universitare de licenţă, anul universitar
_____________ declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
precum şi de conţinutul informării Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timişoara cu privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar
că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie stocate, prelucrate, utilizate şi publicate.
Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă, că sunt de acord cu întregul conţinut şi
am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data ..........................

Semnătura
...........................................

* - se optează obligatoriu pentru una din situaţii, prin tăierea celeilalte/celorlalte
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INFORMARE
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”
din Timişoara, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului nr. 119, judeţul Timiş, cod poştal: 300645,
denumită în continuare USAMVBT, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, USAMVBT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai
pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare pentru realizarea obiectului de
activitate principal, respectiv generare şi transfer de cunoaştere, în sensul iniţierii şi derulării de
raporturi juridice între dumneavoastă şi USAMVBT;
Sunteţi obligat să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a
acestora, USAMVBT poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi
pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul educaţional.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către USAMVBT şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari:
 persoana vizată
 partenerii contractuali ai universităţii
 instituţii de învăţământ şi educaţie.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de
lege, când prelucrarea datelor de către USAMVBT este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi,
vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Secretariatul USAMVBT, care va înainta
solicitarea dvs. conducerii universităţii.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
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