
 

 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA   

nr. 2887 din 07.05.2012 
 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 07.05.2012, 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 cei 3 administratori de facultăţi sa lucreze prin rotaţie sâmbătă şi 
duminică pentru a încasa taxele de la studenţii de la ID/IFR, urmând ca timpul lucrat să fie 
compensat prin ore libere. 
Art. 2. Se aprobă propunerea dnei conf.dr. Camelia Tulcan – director DAC pentru membrii 
Departamentului de Asigurare a Calităţii: ş.l.dr. Ioana Bălan, conf.dr. Isidora Radulov, ş.l.dr. 
Manuela Dora Orboi şi conf.dr. Codruţa Chiş. 
Art. 3. Se aprobă propunerile dnei conf.dr. Camelia Tulcan – director DAC pentru 
organizarea alegerilor pentru membrii CEAC la nivelul universităţii: conf.dr. Radulov Isidora, 
conf.dr. Igna Violeta, prof.dr. Alda Simion, ş.l.dr. Dogaru Diana, ş.l.dr. Milin Anda, ş.l. 
Pătruică Silvia, conf.dr. Chiş Codruţa. 
Art. 4. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a Ghidului pentru elaborarea 
materialelor pentru ID/IFR. 
Art. 5. Se aprobă cererea firmei S.C. Floare din Banat S.R.L. de plată a chiriei până în data de 
20 a lunii şi reducerea penalităţilor de întârziere de la 1%/zi la 0,5%/zi. 
Art. 6. Se decide solicitarea unui punct de vedere scris de la juristul responsabil cu achiziţiile 
referitor la modalitatea de atribuire a unui contract de cesiune. 
Art. 7. Se aprobă desfiinţarea Departamenului de Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe Socio-umaniste 
începând cu anul universitar 2012/2013, urmând ca repartizarea personalui didactic să se facă 
ulterior, de către Consilul de administraţie. 
Art. 8. Se decide numirea ca director interimar al Şcolii doctorale în domeniul Medicină 
Veterinară a dlui. prof.dr. Cristina Romeo Teodor şi ca director interimar al Şcolii doctorale în 
domeniul Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Inginerie Alimentară a dlui. prof.dr. Şumălan 
Radu. 
Art. 9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor doctoranzi şi cadre didactice. 
Art. 10. Se aprobă achitarea de către universitate a unui dispozitiv electronic necesar în 
Ammfiteatrul albastru de la Facultatea de Management Agricol. 
Art. 11. Se aprobă cererea dnei Rebecca Bedelean din partea Asociaţiei Peisagiştilor din 
România de cazare în căminele universităţii a unor invitaţi la workshop-ul “Light & 
Landscape” în perioada 18-19.05.2012. 
Art. 12. Se aprobă cererea dlui ş.l.dr. Polen Tiberiu de a beneficia de autobuzul universităţii 
pentru transportul invitaţilor la Simpozionul ştiinţific organizat de Facultatea de Zootehnie şi 
Biotehnologii în data de 24.05.2012.  
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Art. 13. Se aprobă cererea dlui prof.dr. Viorel Herman de a beneficia de autobuzul 
universităţii pentru transportul invitaţilor la Simpozionul ştiinţific organizat de Facultatea de 
Medicină Veterinară în data de 24.05.2012 şi servirea mesei la Cantina universităţii în data de 
24 şi 25.05.2012. 
Art. 14. Se aprobă cererea domnului pr.prof.dr. Nicolae Belean, parohul Bisericii Sfântul 
Nicolae din campusul universităţii, de a asigura masa pentru viitorul cantor, timp de o lună. 
Art. 15. Se aprobă cererea dlui conf.dr. Cosmin Alin Popescu, decanul Facultăţii de 
Agricultură, de transfer al dlui Ştefan Mihai de la Atelierele universităţii la Facultatea de 
Agricultură, tot ca muncitor calificat. 
Art. 16. Se aprobă cererea dnei  prof.dr. Olimpia Iordănescu, prorector cu probleme 
studenţeşti şi sociale, de transfer al dlui Zamfir Marin de la Atelierele universităţii la 
Departamentul II de la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură. 
Art. 17. Se decide ca cererile persoanelor cărora le expiră cei 2 ani de cazare prevăzuţi în 
regulamentul Căminului 5G să fie aprobate de Prorectorul cu probleme studenţeşti şi sociale. 
Art. 18. Se decide ca cererile doctoranzilor cu frecvenţă din anul II POSDRU de acordare a 
burselor restante să fie aprobate doar dacă universitatea dispune de venituri proprii, caz în 
care se va plăti contravaloarea unei burse. 
Art. 19. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 
 
         Rector,                    Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 


