
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA   

nr. 7936 din 26.11.2012 
 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 26.11.2012, 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 hotărăşte scoaterea la concurs a 8 posturi pentru personalul administrativ şi didactic 

auxiliar, în urma aprobării primite de la MECTS. 
Art. 2. Se aprobă cererea dlui conf.dr. Gheorghe Secheşan de tipărire a 100 de afişe precum şi 

folosirea Sălii de Proiectare de la et. VI din clădirea Facultăţii de Agricultură pentru cercurile 
studenţeşti pe care le coordonează. 

Art. 3. Se aprobă cererea de transfer de la Staţiunea Didactică a 5000 kg porumb şi 5000 kg 
orz pentru suplimentarea hranei vânatului de la fondul de vânătoare al universităţii.  

Art. 4. Se aprobă cererea studentului Popa Adrian din anul IV IG, de scutire de la plata 
penalizării la taxa de cazare în cămin din motive personale. 

Art. 5. Se aprobă cerera studentei Butuşină Alexandra de reducere cu 50% a taxei de cazare 
pentru că este orfană de un părinte. 

Art. 6. Se aprobă cerera studentei Luciu Bianca de reducere cu 50% a taxei de cazare pentru 
că este orfană de un părinte. 

Art. 7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
Art. 8. Se aprobă cererea dnei. Popescu Sofia de reducere cu 50% a taxei de cazare pentru că 

are în întreţinere un copil minor. 
Art. 9. Se aprobă cererea dnei Spilca Mihaela Cecilia de reducere cu 50% a taxei de cazare în 

cămin. 
Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate şi se afişează pe pagina de 

internet a universităţii. 
 
 

        Rector,                       Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 
 
 

Cancelar, 
 

Ş.l.dr. Sorin Stanciu 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,  

TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA 
 

 

 

 


