
 

 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA   

nr. 3571 din 05.06.2012 
 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 05.06.2012, 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 şi ale studenţilor, 
emite prezenta                              

 
   HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se propune numirea dlui prof.dr. Florian Borlea ca director interimar al CSUD din 
universitate şi transmiterea la Senatul universitar pentru aprobare. 
Art. 2. Se decide deplasarea conducerii universităţii, a juriştilor, a directorului Staţiunii 
Didactice la Staţiunea Pomicolă Caransebeş pentru a evalua situaţia de fapt, în vederea luării 
unor decizii corecte referitoare la aceasta. 
Art. 3. Se aprobă propunerile de amenajare a unui spaţiu la Căminul 5G necesar pentru 
Grădiniţa pentru copiii cadrelor didactice ale universităţii. 
 Art. 4. Se hotărăşte efectuarea unor lucrări de reparaţii la clădirea Facultăţii de Management 
agricol şi TPA (după discuţii cu decanii facultăţilor). 
Art. 5. Se aprobă componenţa Departamentului de Informatizare a universităţii. 
Art. 6. Se aprobă achitarea cotizaţiei de membru al CCIAT. 
Art. 7. Se aprobă încadrarea dlui Morvay Attila cu contract de muncă pe perioadă 
nederminată, pe un post întreg la Platforma de cercetare. 
Art. 8. Se hotărăşte propunerea către Senatul universitar a 3 membrii în CEAC: dna conf.dr. 
Radulov Isidora, dna conf.dr. Igna Violeta şi dna ş.l.dr. Dogaru Diana. 
Art. 9. Se decide ca studenţii care efectuează vizite de studii cu mijloacele de transport ale 
universităţii să achite jumătate din contravaloarea combustibilului necesar. 
Art. 10. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 
 
         Rector,                    Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 
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