
 

SENAT 

Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş 

Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 

E-mail: rectorat@usab-tm.ro, Web site: www.usab-tm.ro 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 2934 din 29.06.2020 

 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I 

al României” din Timișoara, reunit în ședință ordinară în data de 29.06.2020, în conformitate cu 

prevederile art. 11 şi ale art. 73 alin. 1 din Carta Universitară și prevederile art.123, art. 213 alin.2 

din LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului 

USAMVBT – R069,  

Având în vedere adresele nr. 2750 din 19.06.2020, nr. 2916 din 29.06.2020 și art.14 din 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2782/22.06.2020, emite prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea perioadei de achitare a taxei de școlarizare la Colegiul de 

Învăţământ Terţiar Nonuniversitar USAMVBT aferentă semestrului al II-lea/anul II 

corespunzătoare anului școlar 2020-2021 astfel: taxa va fi plătită în intervalul 16.11.2020 - 

27.11.2020 nu în primele 2 săptămâni de la începerea anului, așa cum era prevăzut la art.4 din 

Contractul de studii. 

 

Art.2. Se aprăbă taxa de admitere şi taxa de şcolarizare pentru Colegiul de Învăţământ 

Terţiar Nonuniversitar USAMVBT precum şi perioadele de achitare a taxei de şcolarizare pentru 

anul școlar 2020-2021dupa cum urmeaza: 

Taxă admitere - înscrierea gratuită 

- înmatriculare - 50 lei. 

           Taxă școlarizare - 3000 lei (1000 lei/semestru) în 5 tranșe după cum urmează: 

Tranșa I - 50% din taxa de scolarizare aferentă primului semestru, la înmatriculare 

Tranșa II - 50% din taxa de scolarizare aferentă primului semestru  

în perioada 02.12.2020-14.12.2020 

Tranșa III - 50% din taxa de scolarizare aferentă semestrului II, 

în perioada 08.02.2021-19.02.2021 

Tranșa IV - 50% din taxa de scolarizare aferentă semestrului II,  

în perioada 19.04.2021-30.04.2021 

Tranșa V  - taxa de scolarizare aferentă semestrului III,  

Se achită integral în primele 2 săptămâni de la începerea acestuia 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de 

internet a universității. 

 

 

   Preşedinte Senat,                                            Secretar Senat, 

     Prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuș                                  Dr.ing. Diana Popa                                               

       

 

 Cancelar General, 

        Prof.univ.dr. Gheorghe David  
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