
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4575 din 02.07.2019 

 

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 02.07.2019, 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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de ordine interioară al 

manejului de echitație al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al 

României” din Timișoara. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar structura anului universitar 2019-2020. 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar tranșele (perioadele) de achitare a 

taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea ca, taxa pentru admiterea 

la Colegiul Terțiar Nonuniversitar al USAMVBT, să fie de 50 lei. 

Art.5. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Orboi Manuela Dora nr. 4559/02.07.2019 cu privire la scutirea 

de la plata taxei de cămin pentru un număr de opt studenți, implicați în activitățile de sprijin cu elevii în cadrul 

proiectului Succes în învățământul terțiar prin dezvoltarea abilităților relevante ale elevilor aflați în situație de 

risc în domeniul științelor vieții, acord de grant nr. 117/SGU/PV/II din 07.05.2019. 

Art.6. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Igna Cornel nr. 4531/01.07.2019 de la Facultatea de Medicină 

Veterinară pentru multiplicarea la Litografia universității, în 10 exemplare, a cursului Surgical clinic, autori Igna 

Cornel, Zaha Cristian, Predescu Vicențiu. 

Art.7. Se aprobă ca dna prof.univ.dr. Băla Maria și conf.univ.dr. Berar Cristian să facă parte din comisia de 

susținere a examenului de licență pentru programul de studii de licență Peisagistică (Târgu Mureș) din cadrul 

Universității „Sapientia”. 

Art.8. 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. Stanciu Sorin 
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