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HOTĂRÂREA 

nr. 5659 din 06.10.2014 
 
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 06.10.2014, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 
emite prezenta       

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se decide ca doamna prof.univ.dr. Olimpia Iordănescu să preia temporar atribuţiile funcţiei de 
Director General Administrativ până la organizarea concursului pentru ocuparea postului, vacant în urma 
demisiei domnului şef lucr.dr. Lucian Dragomir. 

Art.2. Se decide menţinerea suspendării contractului individual de muncă pentru domnii: Băneş 
Adrian, Berbentea Flavius şi Georgescu Lucian până la rămânerea definitivă a hotărârii tribunalului. 

Art.3. Se aprobă afilierea universităţii la ICA (Association for European Life Sciences Universities). 
Art.4. Se aprobă afilierea universităţii la DRC (Danube Rectors Conference). 
Art.5. Se aprobă cererea nr. 5653/06.10.2014 de achitare a taxelor de expediere a coletelor, în ţară şi 

străinătate, cu lucrări ştiinţifice. 
Art.6. Se aprobă cererea nr. 5658/06.10.2014 de prelungire a contractului de închiriere a spaţiului 

pentru centrele de copiere de la parterul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii şi Facultăţii de Tehnologia 
Produselor Agroalimentare până în 30.11.2016. 

Art.7. Se respinge cererea nr. 5590/03.10.2014 de scutire de la plata penalităţilor la taxa de cămin 
pentru un student de la Facultatea de Agricultură. 

Art.8. Se aprobă ridicarea sancţiunii propuse în art.12 al Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 
5287/22.09.2014 pentru studenta Oanea Roxana de la Facultatea de Medicină Veterinară. 

Art.9. Se aprobă exmatricularea unor studenţi de la Facultatea de Management Agricol. 
Art.10. Se avizează propunerea Facultăţii de Management Agricol nr. 5647/06.10.2014 de 

redistribuire a unor locuri bugetate şi se transmite spre aprobare Senatului universitar. 
Art.11. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.12. Se aprobă colaborarea cu Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” 

din Bucureşti. 
Art.13. Se decide întocmirea unor acte adiţionale la contractele de închiriere a camerelor din C5G 

pentru contravaloarea abonamentului la reţeaua de televiziune prin cablu. 
Art.14. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură de achiziţionare a unui 

calculator pentru secretariatul facultăţii. 
Art.15. Se aprobă iniţierea elaborării  a două regulamente:  
a. Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific  
b. Regulament privind desfăşurarea competiţiei interne de proiecte de cercetare. 
Art.16. 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. Arany Enikö 

Cancelar general, 
Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


