
 

 
 
 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 857 din 15.02.2012 

 
 

Biroul Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 15.02.2012 în conformitate cu 
prevederile art. 76 al. 3 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din 
LEN nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, emite prezenta 
 
                                        HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă propunerea domnului Rector ca deschiderea 

Simpozionului Internaţional ”O şansă pădurii” organizată de Primăria Timişoara 
să aibă loc în Aula Magna „Iulian Drăcea” a universităţii noastre în 15 martie 
2012. 

Art. 2. Se discută cererea Consiliului Sindicatului USAMVBT nr. 
336/25.01.2012, de reformulare a răspunsului referitor la acordarea celui de-al 13-
lea salariu şi se stabileşte ca răspunsul să fie: în afara fondurilor disponibile nu se 
pot onora nici un fel de plăţi, iar în ceea ce priveşte formularea „sfârşitul 
semestrului 1”, aceasta se referă la data de 30.06.2012. 

Art. 3. Se aprobă propunerea facultăţilor de T.P.A. şi de Zootehnie şi 
Biotehnologii pentru comisiile de admitere, licenţă şi disertaţie din sesiunile de 
vară şi toamnă 2012. 

Art. 4. Se aprobă folosirea halei de păsări de la Pavilionul expoziţional de 
către facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii pentru efectuarea unor experimente, 
pe durata a opt săptămâni. 

Art. 5. Se aprobă deplasarea la Szeged, în cadrul Programului Erasmus a 
doamnelor Hurmuzache Tabita şi Toader Cosmina de la Facultatea de 
Management Agricol. 

Art. 6. Se aprobă cererea dlui Ciobănaş Cornel – preşedintele Asociaţiei 
Crescătorilor de albine – de cazare contra cost, în căminele universităţii, a 30 de 
persoane pentru nopţile de 9/10 şi 10/11 martie 2012. 
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Art. 7. Se hotărăşte ca cifra de şcolarizare pentru ciclul universitar de 
doctorat, pentru anul universitar următor, să fie la buget: domeniul Agronomie – 
28; Horticultură – 10; Medicină Veterinară – 12; Zootehnie – 6 şi IPA – 3 şi la 
taxă: domeniul Agronomie – 20; Horticultură – 10; Medicină Veterinară – 8; 
Zootehnie – 4 şi IPA –3.   

Art. 8. Se decide ca începând cu data de azi, să se schimbe denumirea din 
Biroul Senatului în Biroul de conducere al universităţii. 

Art 9. Se aprobă deplasarea unor doctoranzi şi postoctoranzi la stagii în 
străinătate. 

Art. 10. Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul universităţii. 
         
 
          R E C T O R,            Secretar şef,                                  
Prof.univ.dr.ing. Alexandru Moisuc                               Ing. Enikö Nădăşan 
 


