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HOTĂRÂREA   

nr. 1622 din 20.03.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 20.03.2013, 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 şi ale studenţilor, 
emite prezenta                              

   HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă susţinerea financiară de către universitate a concursului 
„Agronomiada”. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea termenului de plată a taxei restante la cămin până în 
26.03.2013; în cazul neachitării datoriilor, studenţii restanţieri vor fi exmatriculaţi. 

Art. 3. Se hotărăşte ca săptămâna 1-5.04.2013 să fie „Săptămâna porţilor deschise”. 
Art. 4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
Art. 5. Se aprobă calendarul admiterii 2013: 
 

Sesiunea iulie 2013 

• 15.07.2013 - 29.07.2013 - (în 29.07 înscrieri până la ora 14) 
• 29.07.2013 - afişarea rezultatelor 
• 30.07.2013 - confirmarea locurilor bugetate şi rezolvarea eventualelor contestaţii 
• 31.07.2013 - confirmarea locurilor cu taxă 

Sesiunea septembrie 2013 

• 09.09.2013 - 25.09.2013 - (Înscrieri în limita locurilor rămase libere. În 
25.09 înscrieri până la ora 14) 

• 25.09.2013 - afişarea rezultatelor 
• 26.09.2013 - 27.09.2013 - confirmarea locurilor şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

Programul înscrierilor: 

• Luni - Sâmbătă 8:00 - 15:00 
• Duminica 8:00 - 12:00 

Art. 6. Se propune spre aprobare Senatului universitar încheierea unui acord de 
colaborare cu Universitatea din Novi Sad – Serbia. 

Art. 7. Se aprobă referatul dlui prof.dr. Florian Borlea de organizare la universitate a 
Şcolii de vară în cadrul masteratului internaţional „Agricultura durabilă şi securitate alimentară în 
regiunea Dunării”. 

Art. 8. Se decide ca zilele libere de 2 şi 3 mai 2013 să se recupereze în zilele de 13 şi 20 
aprilie 2013. 
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Art. 9. Se propune spre aprobare Senatului universitar reacreditarea programelor de 
studii Peisagistică de la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură şi Biotehnologii de la 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. 

Art. 10. Se decide reeditarea Cartei universitare. 
Art. 11. Se decide organizarea de cursuri de limbi străine pentru angajaţii universităţii de 

către cadrele diactice de la disciplina de limbi străine. 
Art. 12. Se aprobă componenţa Comisiei pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii 

pentru candidaţii străini, astfel: 
1. Prof.dr. Gheorghe Dărăbuş – coordonator 
2. Prof.dr. Florian Borlea – cadru didactic evaluator 
3. Prof.dr. Lavinia Ştef – cadru didactic evaluator 
4. Conf.dr. Morariu Sorin – cadru didactic evaluator 
5. Ş.l.dr. Jianu Călin – cadru didactic evaluator 
6. Ş.l.dr. Orboi Manuela Dora – cadru didactic evaluator 
7. Ş.l.dr. Drăgunescu Anca – cadru didactic evaluator 
8. Ş.l.dr. Moisa Sebastian – responsabil IT 
9. Ing. Enikö Nădăşan – secretar. 
Art. 13. Se aprobă ca persoanele nominalizate la art. 12 să constituie Centrul de 

Resurse de Informare şi Documentare (C.R.I.D.) din cadrul universităţii. 
Art. 14. Se aprobă  demararea procesului de elaborare a Procedurii de eliberare a 

actelor de studii în USAMVB Timişoara, conform Fluxului de elaborare a documentelor, aprobat 
în şedinţa Senatului universitar nr. 8597/20.12.2012. 

Art. 15. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a cursului „Fiziopatologie 
generală” – autor dna ş.l.dr. Liliana Cărpinişan, în 150 exemplare. 

Art. 16. Se aprobă cererea dlui prof.dr.dr.h.c. Karl Fritz Lauer de modificare a art. III poz. 
3.2. din contractul de închiriere nr. 7339 din 01.11.2012, în sensul decalării termenului de 
intrare în vigoare pentru data de 01.01.2013 şi plata chiriei începând cu această dată. 

Art. 17. Se respinge cererea dnei Merişescu Ana Giovana, nr. 1566/19.03.2013, 
masterandă în anul II la Facultatea de Management agricol, de scutire de la plata taxei de 
cazare pentru soţul ei. 

Art. 18. Se respinge cererea dnei Topală Denisa Andreea, nr. 1567/19.03.2013, 
masterandă în anul I la Facultatea de Agricultură, de scutire de la plata taxei de cazare pentru 
soţul ei. 

Art. 19. Se aprobă cerera drei Niţu Anamaria – studentă în anul III EANA – de reducere 
cu 50% a taxei de cazare în cămin pentru restul anului univ. 2012/2013, pentru că e orfană de 
un părinte. 

Art. 20. Se aprobă participarea universităţii ca şi coorganizator al Simpozionului anual al 
Facultăţii de Agricultură din cadrul Universităţii din Novi Sad – Serbia. 

Art. 21. Se aprobă deplasarea la Bucureşti a studenţilor din anul IV Horticultură, în 
perioada 04-06.04.2013. 

Art. 22. Se propune spre aprobare Senatului universitar referatul colectivului de Ştiinţe 
psiho-pedagogice nr. 1356/11.03.2013, de finalizare a cursurilor nivelului II al modulului 
pedagogic, în semestrul II al anului universitar 2012/2013. 

Art. 23. Se aprobă referatul dlui prof.dr. Vasile Goşa, nr. 1332/07.03.2013, de 
achiziţionare a unui videoproiector şi parchet laminat pentru sala S03B. 

Art. 24. Se aprobă cererea stud. Georgescu Paul din anul VI Medicină veterinară de 
acordare a unui ajutor financiar pentru că i-a decedat tatăl. 

Art. 25. 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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