
 

 

 

     

          HOTĂRÂREA   

                                                              nr. 7716 din 22.10.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 22.10.2013, 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 de multiplicare a cursului şi a caietului de lucrări practice 
„Proceduri de evaluare a impactului asupra mediului” în câte 33 de exemplare, la litografia 
universităţii. 

Art. 2. Se aprobă achitarea de către universitate a sumei de 3234,03 lei reprezentând 
furajul pentru peştii rezultaţi din experimentele de cercetare de la disciplina de Acvacultură. 

Art. 3. Se aprobă exmatriculrea/reînmatricularea unor studenţi de la facultăţile din 
universitate. 

Art. 4. Se respinge cererea dnei Labă Letiţia de tranformare a postului de laborant în 
post de inginer datorită lipsei de fonduri. 

Art. 5. Se aprobă planificarea personalului didactic auxiliar din universitate ca ofiţeri de 
serviciu la cămine pe timp de zi.    

Art. 6. Se aprobă componenţa Comisiei de burse la nivel de universitate. 
Art.7. Se propune spre aprobare Senatului universitar cuantumul burselor şi numărul 

burselor de performanţă pentru anul univ. 2013/2014. 
Art. 8. Se aprobă propunerile Oficiului juridic de modificare şi completare a Metodologiei 

privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMVB din Timişoara şi se transmit 
spre aprobare Senatului universitar. 

Art. 9. Se aprobă deplasarea în străinatate a dnei Andreea Varga. 
Art. 10.  Se propune spre aprobare Senatului universitar Regulamentul privind ocuparea 

posturilor de asistent universitar şi asistent de cercetare pe perioadă determinată. 
Art. 11. 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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