
IANUARIE 2012 
 
Birou Senat 12.01.2012 
1. Se aproba acordarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2009, în funcţie 

de resursele financiare ale universităţii, până la sfârşitul semestrului I al anului 2012. 
2. Se aprobă ca evidenţierea şi plata concediilor de odihnă pentru cadrele 

didactice şi didactic auxiliar să fie făcută pe pontajele lunilor iulie şi august. 
3. Având în vedere faptul că zilele de 11 şi 12 februarie sunt zile nelucrătoare, se 

aprobă ca depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector să se facă în intervalul 
01.02. - 10.02.2012. 

 
Birou Senat 18.01.2012 
1. Se aprobă propunerile facultăţilor de Horticultură şi Silvicultură şi T.P.A. de 

membrii noi în Comisia electorală a universităţii: dl ş.l. Cristea Teodor şi dna as. Cocan 
Ileana. 

 
Birou Senat 20.01.2012 
 1. Se aprobă înfiinţarea în universitate a două şcoli doctorale: a) Şcoala 

doctorală pentru domeniul Medicină Veterinară şi Şcoala doctorală pentru domeniile 
Agronomie, Horticultură, IPA şi Zootehnie. 

2. Se aprobă amânarea alegerilor pentru CSUD şi CSD planificate pentru 31 
ianuarie 2012 până după finalizarea alegerilor pentru noile structuri şi funcţii de 
conducere din universitate. 

3. Se aprobă modalitatea de înscriere a candidaţilor pe buletinele de vot la 
alegerile pentru membrii Senatului universitar. 

4. Se aprobă modalitatea în care membrii DSESU pot participa la alegerile pentru 
membrii Senatului universitar. 

5. Se aprobă achitarea cotizaţiei anuale la Asociaţia Tempus pentru Educaţie 
Continua (ASTEC) pentru Facultatea de Management Agricol. 

6. Se aprobă propunerea dnei jurist Simona Haiduc de înlocuire a dlui prof.dr. 
Tabără Valeriu cu dna ing. Todor Voislava în Comisia internă pentru analiza notificărilor 
pe Legea nr. 1/2001. 

7. Se aprobă comisiile pentru Colocviul de admitere la examenul de gradul I. 
8. Se aprobă organizarea la universitate a primei ediţii a Zilei Cartierului Aradului 

în data de 16.06.2012. 
 
Birou Senat 25.01.2012 
 1. Se decide respingerea candidaturilor depuse azi, 25.01.2012, de către unele 

cadre didactice pentru funcţia de membru în Senatul universitar. 
2. Se aprobă acordarea unui ajutor de deces pentru studentul Merişescu Ionuţ 

din anul II Silvicultură. 
 
Birou Senat 26.01.2012 
1. Se decide ca reprezentanţii DSESU să poată candida pentru funcţia de 

membru în Senatul universitar doar pe locurile alocate de facultăţi. 
2. Se aprobă acordarea unui ajutor de deces pentru studentul Iorga Florin din 

anul IV Cadastru. 
 
 
 



Birou Senat 31.01.2012 
1. Biroul senatului este informat despre rezultatele alegerilor pentru membrii ai 

Senatului universitar. 
2. Se aproba constituirea unei Comisii de validare a candidaturilor pentru funcţia 

de rector alcătuită din membrii Biroului senatului, dna jurist Simona Haiduc şi 
preşedintele B.E.U. - dl lector dr. Sorin Stanciu.  

Punct anulat prin Hotărârea Biroului Senatului nr. 615 din 06.02.2012. 
3. Se aprobă participarea universităţii la concursul „Agronomiada” care se va 

organiza anul acesta în perioada 10 – 13 mai la Bucureşti. 
4. Se aprobă referatul Comisiei interne pentru analiza notificărilor pe Legea nr. 

1/2001 nr. 395/27.01.2012 cu privire la transmiterea dosarului administrativ 
nr.5292/01.11.2005 care conţine Notificarea nr. 111/09.08.2001, formulată de domnii 
Mihalescu Mircea şi Mihalescu Sorin pentru soluţionare la Primăria Municipiului 
Timişoara. 

5. Se aprobă emiterea dispoziţiei de restituire a imobilului înscris în CF nr. 2105 
Teremia Mare nr. top 2495/508/d/98 notificatoarei Junker Olga. 

 
 


