
 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr.  4430 din 03.07.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 03.07.2013, în conformitate cu prevederile 
art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din LEN nr. 1/2011, 

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

   HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor doctoranzi.  
Art. 2. Se propune spre aprobare Senatului universitar achitarea de către universitate a 

taxei de evaluare periodică pentru programul de studii Zootehnie – zi. 
Art. 4. Se aprobă cererea dlor Antonie Ioan Florin şi Cherecheş Bogdan, studenţi în anul 

I la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, de decontare a cheltuielilor de transport pe ruta 
Timişoara – Suceava şi retur, pentru a participa la competiţia ECOTROPHELIA. 

Art. 5. Se aprobă cererea Facultăţii de Medicină Veterinară de multiplicare a 
Îndrumătorului pentru practica studenţilor în 150 exemplare. 

Art. 6. Se respinge cererea dlui Ciurduc Marius – student la Facultatea de Horticultură şi 
Silvicultură – de scutire de la plata penalităţilor la taxa de cazare, pentru că nu s-a încadrat în 
termenul stabilit de Consiliul de administraţie din data de 04.06.2013. 

Art. 7. Se respinge cererea dlui Patai Romeo – student la Facultatea de Agricultură – de 
scutire de la plata penalităţilor la taxa de cazare, pentru că nu s-a încadrat în termenul stabilit 
de Consiliul de administraţie din data de 04.06.2013. 

Art. 8. Se respinge cererea dlui Butucel Gheorghe - student la Facultatea de Agricultură 
– de retragere a dosarului fără plata taxei de şcolarizare datorată, pentru că nu a respectat 
prevederile contractului de studii. 

Art. 9. Se decide ca sesiunea din luna septembrie pentru examenul de licenţă să se 
desfăşoare în  ultima săptămână din lună. 

Art. 10. Se propune spre aprobare Senatului universitar taxa de închiriere a spatiului de 
la Km 6 în valoare de 500 lei/zi. 

Art. 11. Se propune spre aprobare Senatului universitar decizia, datorată restricţiilor 
bugetare, de a nu se prelungi activitatea pentru cadrele didactice pensionare, excepţie putând fi 
situaţia în care nu există cadre didactice pentru respectivele ore. 

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. Enikö Nădăşan 

 

      Cancelar general,   

     Lector.dr. Sorin Stanciu 

  
RECTORAT 

Calea Aradului nr. 119, 300645, Timişoara, Tel: 0256 494 023, fax: 0256 200 296 
e-mail: usabtm@mail.dnttm.ro; www.usab-tm.ro 

 

ROMÂNIA 
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