
 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr.  4132 din 21.06.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 21.06.2013, 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 cadre didactice din universitate.  
Art. 2. Se aprobă participarea universităţii ca partener la un proiect POSDRU cu 

U.S.A.M.V. Cluj Napoca, U.S.A.M.V. Iaşi şi U.S.A.M.V. Bucureşti. 
Art. 3. Se propune spre aprobare Senatului universitar exmatricularea din cămin şi din 

facultate, pentru abateri grave (pentru agresarea fizică şi verbală a studentului Alexandru 
Andrei Cristian – an III de la Facultatea de Medicină Veterinară) - cu drept de reînmatriculare în 
anul universitar 2014-2015 - a următorilor studenţi: Simescu Florin Gabriel – an IV Inginerie 
genetică, Bandi Andrei – an IV Ingineria mediului şi Epure Constantin  - an I Medicină 
Veterinară, precum şi achitarea taxelor de cazare restante de către dl. Bandi Andrei. 

Art. 4. Se aprobă o cerere de scutire de la plata penalităţilor la taxa de cazare şi una de 
reducere a taxei de cazare pentru că este orfană. 

Art. 5. Se propune spre aprobare Senatului universitar taxa de susţinere a examenului 
de licenţă în valoare de 100 lei şi taxa de şcolarizare la ciclul universitar de licenţă, forma de 
învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă, pentru studenţi din ţări terţe  - 2000 euro/an. 

Art. 6. 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 
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