
 

 

 

 

             HOTĂRÂREA   

                                                                 nr.  4629 din 10.07.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 10.07.2013, 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 aprobă cererea nr. 4537/08.07.2013 formulată de d-na Sucea Elena, angajată 
a Biobazei F.M.V.  de scutire de la plata taxei de cămin în perioada 15.07.2013-31.09.2013. 

Art.2. Se aprobă demararea procedurii de elaborare a Regulamentului de funcţionare  a 
Departamentului de Informatizare din cadrul USAMVBT. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 4522/05.07.2013 de scutire de la plata penalităţilor a taxei 
de cămin. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se avizează cerea nr. 4516/05.07.2013 formulată de Cosmin Ganţă angajat ca 

tehnician III la disciplina de  Reproducţia animalelor , de transformare a postului în post de 
inginer şi se transmite Senatului universitar pentru aprobare. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 4589/10.07.2013 formulată de Directorul General 
Administrativ, Lucian Dragomir, de folosire de către universitate a spaţiilor închiriate, după 
expirarea contractelor. 

Art.7. Se aprobă iniţierea evaluării personalului didactic auxiliar si administrativ. 
Art.8. Se propune spre aprobare Senatului universitar propunerea Prof. Univ. Gh. 

Dărăbuş nr. 4564/10.07.2013 de numire a D-lui Prof. Univ. Borlea Florian în funcţia de director 
interimar al C.S.U.D., din data  de 15.07.2013, pe o perioadă de 6 luni. 

Art.9. Se aprobă demararea procedurii de elaborare a Regulamentului de ocupare a 
postului de asistent universitar/cercetător pe perioadă determinată. 

Art.10. Se aprobă demararea modificării „Fişei de evaluare a cadrelor didactice”, de 
către dl.prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuş. 

Art.11. Se hotărăşte ca dl. Director General Administrativ să se ocupe de aspectele 
tehnice şi dl. Cancelar general de aspectele juridice ale colaborării cu firma S.C. SILURUS 
S.R.L.      

Art. 12. Se aprobă bugetul Fondului de vânătoare pentru anul 2013. 
Art. 13. 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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