
 
 
 

          HOTĂRÂREA   
                                                              nr. 8877 din 03.12.2013 

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

Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 03.12.2013, 
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, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta                              

 
   HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se decide închiderea căminelor studenţeşti pe perioada vacanţei de iarnă şi 
încălzirea acestora la limita de îngheţ, cu excepţia căminelor 3, 4 şi 5G, ai căror locatari vor 
suporta cheltuielile suplimentare pentru curentul electric. 

Art. 2. Se numeşte o comisie de verificare a situaţiei spaţiilor destinate birourilor şi 
pentru procesul didactic din universitate, alcătuită din: dna prof.univ.dr. Olimpia Iordănescu, dl. 
prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuş şi dl. prof.univ.dr. Teodor Traşcă.  

Art. 3. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Petanec Doru pentru ca sediul Societăţii de 
Inginerii Agricole Timiş să fie la Facultatea de Agricultură, et. I, sala 223. 

Art. 4. Se aprobă susţinerea financiară de către universitate a proiectului transfrontalier 
HURO/1001/193/2.2.2. cu suma de 46.800 lei pentru realizarea activităţilor din cadrul etapei 
octombrie 2013 – noiembrie 2013. 

Art.5. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a fişei de evaluare a cadrelor 
didactice de către studenţi, în 3700 de exemplare.   

Art. 6. Se propune spre aprobare Senatului universitar taxa pentru editare la Litografia 
universităţii de 0,09 lei/pag. 

Art. 7. Se aprobă cererea de reeditare în 100 de exemplare a Broşurii pentru licenţă la 
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare. 

Art. 8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 9. Se decide plata unei părţi din sumele câştigate în instanţă de către angajaţii 

universităţii, în limita fondurilor disponibile. 
Art. 10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează 

pe pagina de internet a universităţii. 
  
 
         Rector,        Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                   ing. Enikö Nădăşan  
   
 
      Cancelar general,      
     Lector.dr. Sorin Stanciu  
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