
 
 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 3191 din 15.06.2012 

 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 15.06.2012, 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 decide ca Universitatea să nu mai exercite calea de atac a apelului în dosarul nr. 
949/30/2011* aflat pe rolul Tribunalului Timişoara, în conformitate cu nota Oficiului 
juridic al universităţii.  
Art. 2. Se aprobă propunerea Comisiei  de cercetare disciplinară prealabilă de desfacere a 
contractului de muncă pentru dl. Ambăruş Daniel datorită absenţelor nemotivate, în 
conformitate cu art. 61, lit.a şi articolul 248, lit e din Codul muncii. 
Art. 3. Se decide achiziţionarea unui soft antiplagiat  pentru tezele de doctorat şi lucrările 
ştiinţifice, după analiza şi recomandările făcute de Departamentul de Informatizare. 
Art. 4. Se aprobă cazarea gratuită în cămin a studenţilor Caloeanu Mihai şi Sucea Alina 
Elena angajaţi pentru îngrijirea animalelor de la spitalul veterinar, în perioada 01.07. – 
31.08.2012. 
Art. 5. Se aprobă cererea DSVSA pentru a folosi autocarul  universităţii  în ziua de 
19.06.2012 pentru o deplasare la Ciacova. 
Art. 6. Se hotărăşte organizarea unei întâlniri  a doctoranzilor din anul II POSDRU cu 
directorul proiectului, la care vor  participa şi reprezentanţi ai conducerii  universităţii  
pentru clarificarea unor aspect legate de  bursele acestora. 
Art. 7. Se hotărăşte amânarea plăţii orelor în regim de plata cu ora  pentru luna mai din 
lipsă de fonduri. 
Art. 8. Se hotărăşte să nu se aprobe cererea firmei  S.C. GO PREST Printer S.R.L. din 
holul Bibliotecii de  neplată a chiriei pentru lunile iulie şi august 2012. 
Art. 9. Se respinge cererea doamnei Nedelcu Minerva de alocare a spaţiului  de la 
Departamentul de Imagine pentru Registratura  universităţii………………….. 
 Art. 10. Se respinge cererea S.C. Scallini S.R.L. de amplasare a unui chioşc  de patiserie 
şi cofetărie în incinta universităţii. 
Art. 11. Se respinge cererea S.C. Marienfield Teremia Mare de arendare a viei 
universităţii în suprafaţă de 15 ha de la Teremia Mare. 
Art. 12. Se aprobă numirea domnului Păunescu Mugur ca reponsabil cu acţiuni de SSM 
din universitate şi de la Centrul de Practică  Biologie şi Silvicultură din loc. Brebu, jud. 
Caraş Severin. 
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Art. 13. Se aprobă realizarea unor spoturi de prezentare a universităţii  la unele posturi de 
televiziune şi radio. 
Art. 14. Se aprobă deplasarea  în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
Art. 15. Se  aprobă componenţa echipei care va întocmi documentaţia  pentru evaluarea 
EUA, până la 15.07.2012:  

- responsabil raport autoevaluare - Prof. dr. Dărăbuş Gheorghe, persoană de 
contact  cu EUA 
- responsabil Managementul  calităţii în USAMVB  Timişoara - Conf. dr. Tulcan 
Camelia   
- secretar- Ş.l.dr. Orboi Manuela Dora  
- responsabil  cercetare- Prof.dr. Traşcă Teodor 
- responsabil infrastructură – Prof. dr. Iordănescu Olimpia  
- responsabil activitate didactică – Radulov Isidora - 
- responsabil managementul în USAMVB Timişoara – Ş.l.dr. Bălan Ioana  
- responsabili resurse umane  - Prof.dr. Ştef Lavinia şi Ec. Cheţ Cornelia 
- responsabil relaţii internaţionale şi extensie universitară - Prof.dr. Borlea Florian  
- responsabili situaţia financiară – Ş.l.dr. Ocnean Monica şi manager financiar  -  
Pârva Victoria. 

Art. 16. Se aprobă achitarea de către universitate a unei taxe de 210 lei/student pentru 
absolvirea specializării de Măsurători terestre şi cadastru, care susţine examenul de 
diplomă  la Universitatea 1918  din Alba Iulia. 
Art. 17. Se hotărăşte perioada pentru sesiunea a II- a a examenelor  de finalizare (licenţă, 
diplomă, disertaţie, etc.) şi pentru sesiunea de restanţe de toamnă: 

10 – 23.09.2012 – sesiune de restanţe de toamnă 
24 – 28.09.2012 – sesiunea a II-a examene de finalizare studii 

Art. 18. Se aprobă cererea dlor conf.dr. Niţă Lucian şi prof.dr. Ţărău Dorin de alocare a 
spaţiului situat sub Rectoratul universităţii pentru Departamentul Ştiinţele solului şi 
nutriţia plantelor şi pentru OSPA Timişoara pentru amenajarea unei baze de documentare 
tehnico-ştiinţifică şi a unei săli de studiu pentru cadre didactice, cercetători, doctoranzi  şi 
studenţi de la ciclul de licenţă şi master. 
Art. 19. Se aprobă cererea dnei conf.dr. Radulov Isidora şi a dlui prof.dr. Ţărău Dorin de 
atribuire a trei spaţii din clădirea Facultăţilor de Agricultură şi Horticultură necesare în 
procesul de acreditare RENAR a Laboratorului de analize fizico-chimice sol – plantă – 
îngrăşăminte – apă. 

      Art. 20. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 
 
         Rector,                    Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 
 

 
  


