
 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr.  3368 din 20.05.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 20.05.2013, 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 deplasarea în străinătate a unor cadre didactice din universitate.  
Art. 2. Se decide suspendarea activităţilor didactice în zilele de 30 şi 31 mai 2013, 

acestea urmând să fie recuperate până în 29 mai 2013. 
Art. 3. Se decide eliberarea Căminului 1 în perioada 24 – 31 mai 2013, perioadă pentru 

care locatarilor li se vor motiva absenţele de la ore şi vor fi scutiţi de plata taxei de cazare. 
Art. 4. Se respinge cererea dlui Dodoiu Adrian de înfiinţare a unei spălătorii de haine în 

Căminul 2. 
Art. 5. Se aprobă cererea dnei ş .l.dr. Silvia Prunar, de deplasare în perioada 12 – 21 

iulie 2013, la Universitatea „Ovidius” din Constanţa cu studenţii anului I şi II Biologie pentru 
efectuarea practicii mobile de vară.  

Art. 6. Se aprobă cerera studentei Statie Alina din anul IV Medicină Veterinară pentru 
acordarea unui ajutor de deces. 

Art. 7. Se aprobă cererea dnei Reuţi Auruţa, studentă în anul III Biologie, de reducere cu 
50% a taxei de şcolarizare în anul universitar 2012/2013. 

Art. 8. Se aprobă colaborarea cu Fundaţia AQUADEMICA  pentru înfiinţarea la Brebu 
Nou a unei ferme model/centru de practică după stabilirea condiţiilor de colaborare.  

Art. 9. 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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