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HOTĂRÂREA 

Nr. 5969 din 13.09.2019 
 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data 
de 13.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 11 și 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 adresa 5886/11.09.2019, cât și Hotărârea Consiliului de 
Administrație nr. 5973/12.09.2019 art.2, emite prezenta  

HOTĂRÂRE 
  Art.1. Se aprobă taxele pentru căminele studențești ale universității pentru 
anul universitar 2019-2020 astfel: 

Nr.crt. 
 Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. 

Elveţiene cetăţeni străini de origine etnică 
română și cetăţeni străini din ţări terţe 

1. 

Camere oaspeți: 
Cămin 5 G 
STN 

 
80 lei/cameră dublă/noapte 

110 lei/cameră single/noapte 

2. 
Cazare studenți în perioada de vacanță/sesiunea de restanţe, Căminele 
1-4 

15 lei/loc/noapte/persoană 

3. 
*Taxa de cazare pentru un student/lună  Cămin 1, Cămin 2 270 lei/student/cameră  

 
4. *Taxa de cazare pentru un student/lună  Cămin 3, Cămin 4 300 lei/student/cameră 

5. 
*Taxă de cazare pentru un persoană/lună Cămin 5G 475 lei/persoană/cameră + 15 lei cablu TV și 

internet/cameră 

6. 
Taxa de cazare pentru studenţii ERASMUS 200 euro/lună single 

160 euro/lună double 
* Pentru studenţii bugetaţi se va scădea subvenţia de la bugetul de stat. Ele includ contravaloarea a 80 kWh/cameră curent electric, diferenţa 
dintre consumul real citit pe contor şi cota alocată fiind suportată de locatarii camerei.  
 La Căminul 5 garsoniere, la tariful de cazare, se adaugă utilităţile contorizate: curent (ce este peste 80 kW/cameră), apă rece (peste 2 m3), apă 
caldă (peste 3 m3) şi canal (peste 3 m3).  

 

 Art.2. 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. Sorin Stanciu 

 


