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HOTĂRÂREA 
nr. 5933 din 14.10.2014 

 
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 14.10.2014, 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 avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar deblocarea unor posturi: 
a. Postul de Director General Adminstrativ 
b. Muncitor calificat II – 1 post şofer Categoria D 
c. Îngrijitor – 4 posturi îngrijitor curăţenie 
d. Muncitor calificat II – 2 posturi bucătar. 

Art.2. Se decide ca anexa la Fişa postului care cuprinde „Alte activităţi” necesară pentru completarea timpului 
de muncă până la  40 ore/săptămână să fie elaborată de către facultate, în funcţie de activităţile specifice.  

Art.3. Se aprobă cererile reprezentanţilor BCR şi ING Bank de a-şi prezenta oferta studenţilor şi personalului 
din universitate. 

Art.4. Se aprobă propunerile Facultăţilor de Management Agricol şi Tehnologia Produselor Agroalimentare  
de reînmatriculare şi exmatriculare ale unor studenţi. 

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.6. Se resping cererile nr. 5888/13.10.2014, 5432/20.09.2014 şi 5328/24.09.2014 de scutire de taxă pentru 

cămin şi se aprobă în parte cererea nr. 5433/30.09.2014 de reducere a taxei de cazare în căminele universităţii. 
Art.7. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii  a următoarelor cursuri: 
a. Veterinary cell biology and embryology – A practical guide – conf.dr. Marius Pentea 
b. Noţiuni de biologie celulară şi embriologie veterinară – Curs – Şef lucr. Diana Brezovan.  
Art.8. Se aprobă organizarea în Aula Magna “Iulian Drăcea”, în data de 16.10.2014, ora 1200 a unei prezentări 

a Fundaţiei Germane pentru Mediu de programe de burse pentru masteranzi şi doctoranzi. 
Art.9. Se aprobă propunerile universităţii pentru premiile A.S.A.S. pentru anul 2013 astfel: 
a. Etologie - Comportamentul taurinelor, prof.univ.dr. Stelian Acatincăi, Editura Agroprint, Timişoara, 2013 
b. Biofuels and renewable resources, şef lucr.dr. Teodor Vintilă, Editura Mirton, Timişoara, 2013. 
Art.10. Se aprobă finalizarea procedurii pentru participarea USAMVB „Regele Mihai I al României” din 

Timişoara ca membru în Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - Ştiinţele vieţii din 
România. 

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. Arany Enikö 

Cancelar general, 
Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 

 
 


