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HOTĂRÂREA 
nr. 6081 din 21.10.2014 

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

Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 21.10.2014, în conformitate cu prevederile art. 76 din 
Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, emite 
prezenta       

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea unui cerc de orientare turistică, sportivă şi cu hărţi amenajistice în cadrul Facultăţii 
de Horticultură şi Silvicultură. 

Art.2. Se aprobă următoarele cereri ale Ligii studenţilor AGROWEST USAMVBT: 
a. Pentru luna octombrie 2014 reducere cu 100% a taxei şi scutirea de la achitarea taxei de garantare pentru 

studenţii care sunt şefi de paliere; 
b. Reducerea cu 50% a taxei de cazare pentru studenţii care sunt şefi de paliere pentru celelalte luni ale 

anului universitar;  
c. Reducere 100% pentru preşedintele Ligii studenţilor, a şefilor de cămine şi a responsabilului cu poşta a 

taxei de cazare şi de garantare.  
Art.3. Se avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar eşalonarea achitării taxei de şcolarizare de 

3200 Euro/an pentru studenţii SCHEMBRI VINCENZO ŞI FAVIA DARIO, din anul I, Facultatea de Medicină 
Veterinară, astfel: 

- Tranşa I – de 1600 Euro până la 31.10.2014 
- Tranşa II – 800 Euro până la 15.01.2015 
- Tranşa III – 800 Euro până la 01.04.2015. 
Art.4. Se aprobă multiplicarea în 100 de exmplare a cărţii “Controlul reproducerii animalelor mici”, autori: 

prof.univ.dr. Bura Marian şi conf.univ.dr. Pătruică Silvia. 
Art.5. Se aprobă cererea nr. 6014/17.10.2014 de reînmatriculare în anul II, 2014/2015, a unui student de la 

Facultatea de Agricultură – IFR şi recunoaşterea taxei achitate anterior pentru anul universitar în curs. 
Art.6. Se respinge cererea nr.6040/20.10.2014 de scutire de la plata penalităţilor la taxa de cazare restantă. 
Art.7. Se respinge cererea nr.6032/20.10.2014 de reducere cu 50% a taxei pentru programele de studii 

psihopedagogice, nivelul I şi II. 
Art. 8. Se aprobă propunerile de exmatriculare ale unor studenţi de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

şi Facultatea de Horticultură şi Silvicultură.  
Art.9. Se aprobă cererea nr. 5665/06.10.2014 student în anul IV, 2014/2015,  de la Facultatea de Management 

Agricol – ID de recunoaştere a taxei achitate anterior pentru anul universitar în curs. 
Art.10.  Se aprobă deplasarea în străinătate a unui cadru didactic de la Facultatea de Horticultură şi 

Silvicultură. 
Art.11. Se aprobă participarea, împreună cu Banca Transilvania, la un parteneriat pentru recunoaşterea 

meritelor studenţilor performanţi. 
Art.12. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de internet a 

universităţii. 
 
 

Rector,     Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Ing. Arany Enikö 

Cancelar general, 
Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


