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HOTĂRÂREA 

nr. 4793 din 02.09.2014 
 
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  02.09.2014, 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 încheierea unor cotracte de colaborare cu Europa FM – Ardeal, Europa FM-Sud 
şi Kiss FM. 

Art.2.  Se decide predarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2014 – 2015 până în data de 
08.09.2014 şi transmiterea lor pentru aprobare la Şedinţa Senatului universitar din 12.09.2014, urmând ca 
după finalizarea admiterii şi a sesiunii de restanţe din sesiunea septembrie 2014 să se aprobe eventualele 
rectificări. 

Art.3. Se aprobă iniţierea elaborării a două proceduri: 
- Procedura generală – Echipamente de laborator; 
- Procedura generală - Cercetare 

Art.4. Se propune spre aprobare Senatului universitar perioadele de achitare a taxei de şcolarizare 
la ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în anul universitar 2014/2015, astfel: 

- tranşa I – reprezentând 50% din taxa de şcolarizare în perioada 29.09.2014 – 
15.10.2014, cu excepţia studenţilor din anul I care vor achita tranşa I la înmatriculare 

- tranşa a II-a - reprezentând 25% din taxa de şcolarizare în perioada 12.01.2015 – 
30.01.2015 

- tranşa a III-a - reprezentând 25% din taxa de şcolarizare în perioada 01.04.2015 – 
16.04.2015. 

Art.5. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a cursului şi a îndrumătorului de lucrări 
practice pentru disciplina „Chimie şi biochimie” partea I, în 160 de exemplare. 

Art.6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.7. Se aprobă propunerile Oficiului juridic de actualizare a unor Regulamente:  
- RO 35- Procedura privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi interese la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timişoara,  

- RO 36 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea cantinei din cadrul  Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, 

- RO 60 – Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, 

- RO 30 – Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de 
doctorat IOSUD-USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara în anul universitar 2014-2015, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ de pe lângă Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, 
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Art.8. Se aprobă achitarea de către universitate a taxei pentru evaluarea Facultăţii de Medicină 

Veterinară de către Asociaţia Europeană a Facultăţilor de Medicină Veterinară. 
Art.9. Se aprobă repartizarea unui autovehicul la SC AgroTM Campus SRL. 
Art.10. 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, 

Lector.dr. Sorin Stanciu 
 
 


