
FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI 

 

Taxe studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă, an universitar 2019 - 2020 

Programul de 
studiu 

Anul de 
studii 

Taxa 
anuală în 

lei 

Tranşe ( lei ) 

I II III 

Îmbunătăţiri 
funciare şi 

dezvoltare rurală 

I 3500 1750 875 875 

II-IV 2800 1400 700 700 

Ingineria şi 

protecția mediului 

în agricultură 

I 3500 1750 875 875 

II-IV 2800 1400 700 700 

Inginerie și 

management în 

construcții  

I 3500 1750 875 875 

Inginerie economică 

în  construcţii 

II-IV 2800 1400 700 700 

Măsurători terestre 
şi cadastru 

I 3500 1750 875 875 

II-IV 3000 1500 750 750 

 

 

 Termenul limită până la care se pot achita cele trei tranşe aferente studiilor universitare de licenţă  

sunt următoarele : 

- Tranşa I, pentru anii de studii II-IV  până la 31.10.2019, pentru anul I de studiu conform 

calendarului de admitere 

- Tranşa a II-a pentru anii de studii II-IV până la 24.01.2020 

- Tranşa a II-a pentru anul I de studii până la 15.03.2020 

- Tranşa a III-a până la 24.05.2020 

Studenții care achită integral taxa de studii până la 31 octombrie 2019 beneficiază de o reducere 

de 10% din taxa de studii. 

 

 

 

 



Taxe studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă redusă, an universitar  2019 – 2020 

 

Programul 
de studiu 

Anul de 
studii 

Taxa 
anuală în 

lei 

Tranşe ( lei ) 

I II III 

Ingineria şi 
protecția 

mediului în 
agricultură 

I 3000 1500 750 750 

II-IV 2600 1300 650 650 

Măsurători 

terestre şi 

cadastru 

I-IV 3000 1500 750 750 

 

 

 

Termenul limită până la care se pot achita cele trei tranşe aferente studiilor universitare de licenţă 

sunt următoarele : 

- Tranşa I, pentru anii de studii II-IV  până la 31.10.2019, pentru anul I de studiu conform 

calendarului de admitere 

- Tranşa a II-a până la 30.01.2020 

- Tranşa a III-a până la 14.06.2020 PENTRU ANUL IV DE STUDIU 

- Tranşa a III-a până la 30.07.2020 PENTRU ANII DE STUDII I-III 

- Studenții care achită integral taxa de studii până la 31 octombrie 2019 beneficiază de o reducere 

de 10% din taxa de studii. 

Taxele pentru studenții de la învățământ cu  frecvență redusă se pot achita în contul: 
USAMV - IFIM 
Cod fiscal: 4602041 
BCR - WTC 
Cont: RO56RNCB0085000508390019 
În formularul de virament bancar se vor specifica: 
numele și prenumele 
programul de studiu , anul de studiu 
 

 

 

 



Taxe studii universitare de masterat  învăţământ cu frecvenţă an universitar 2019 - 2020 

 

Programul de 
studiu 

Anul de 
studii 

Taxa 
anuală în 

lei 

Tranşe ( lei ) 

I II III 

Ingineria şi 

protecția 

mediului în 

spaţiul rural 

I 3000 1500 750 750 

II 2800 1400 700 700 

Geomatică 

pentru 

ingineria 

mediului 

I 3000 1500 750 750 

II 2800 1400 700 700 

Managementul 

investiţiilor în 

ecosisteme 

I 3000 1500 750 750 

II 2800 1400 700 700 

 

Termenul limită până la care se pot achita cele trei tranşe aferente studiilor universitare de licenţă  

sunt următoarele : 

- Tranşa I, pentru anii de studii II-IV  până la 31.10.2019, pentru anul I de studiu conform 

calendarului de admitere 

- Tranşa a II-a pentru anii de studii II-IV până la 24.01.2020 

- Tranşa a II-a pentru anul I de studii până la 15.03.2020 

- Tranşa a III-a până la 24.05.2020 

Studenții care achită integral taxa de studii până la 31 octombrie 2019 beneficiază de o reducere 

de 10% din taxa de studii. 

 

 

 

 

 

 

 



Taxe studii universitare de masterat  învăţământ cu frecvenţă redusă an universitar 2019 - 2020 

 

Programul de 
studiu 

Anul de 
studii 

Taxa 
anuală în 

lei 

Tranşe ( lei ) 

I II III 

Ingineria şi 

protecția 

mediului în 

spaţiul rural 

I 3000 1500 750 750 

II 2600 1300 650 650 

 

 

 

Termenul limită până la care se pot achita cele trei tranşe aferente studiilor universitare de licenţă 

sunt următoarele : 

- Tranşa I, pentru anii de studii II-IV  până la 31.10.2019, pentru anul I de studiu conform 

calendarului de admitere 

- Tranşa a II-a până la 30.01.2020 

- Tranşa a III-a până la 14.06.2020 PENTRU ANUL IV DE STUDIU 

- Tranşa a III-a până la 30.07.2020 PENTRU ANII DE STUDII I-III 

- Studenții care achită integral taxa de studii până la 31 octombrie 2019 beneficiază de o reducere 

de 10% din taxa de studii. 

Taxele pentru studenții de la învățământ cu  frecvență redusă se pot achita în contul: 
USAMV - IFIM 
Cod fiscal: 4602041 
BCR - WTC 
Cont: RO56RNCB0085000508390019 
În formularul de virament bancar se vor specifica: 
numele și prenumele 
programul de studiu , anul de studiu 
 

 

 


