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HOTĂRÂREA 
nr. 8003 din 02.12.2015 

 

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 02.12.2015, în 
conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. 
nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

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

 
HOTĂRÂRE 

 

Art.1.  Se aprobă cererile de multiplicare la Litografia universității a următoarelor: 
1. Îndrumător de lucrări practice pentru studenți, Analiza chimică cantitativă anorganică în 

50 de exemplare, redactat de Gogoașă Ioan, Gergen Iosif, Alda Liana 
2. Note de curs, Pământul în agricultură, în 50 de exemplare, redactat de conf.dr. Secheșan 

Gheorghe 
3. Suport de curs și lucrări practice, Biochimie, în 150 de exemplare, redactat de conf.dr. 

Tulcan Camelia, șef lucr. Ahmadi Mirela, asist.dr. Boldura Oana 
4. Course and practical work handbook - Biochemistry, în 50 de exemplare, redactat de 

conf.dr. Tulcan Camelia, șef lucr. Ahmadi Mirela, asist.dr. Boldura Oana. 
Art.2. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.3. Se aprobă cererea nr. 7988/02.12.2015 de deplasare cu autocarul universității pe ruta 

Timișoara – Buziaș – Timișoara în data de 12.12.2015 la orfelinatul Buziaș cu elevi de la Liceul 
Nicolas Lenau, costurile deplasării (combustibil) fiind suportate de dl. prof.univ.dr. Samfira Ionel. 

Art.4.  Se aprobă cererea nr. 8002/02.12.2015 de deplasare cu microbusul universității a 
studenților anului III și IV, Protecția Plantelor, în data de 10.12.2015 la Institutul de Protecția 
Plantelor din Budapesta, Ungaria. Decontarea cheltuielilor se face din fondurile universității.  

Art.5.  Se aprobă inițierea revizuirii R067 – Regulamentul pentru conferirea titlului onorific 
de profesor universitar emerit 

Art.6.  Se aprobă inițierea revizuirii R039 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice 
și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României" din Timișoara 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 
2445/02.12.2015, de la Facultatea de Agricultură, de prelungire a activității didactice și de 
cercetare ca titular până la sfârșitul anului universitar 2015 – 2016.. 
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Art.8.  Se aprobă cererea nr. 7938/27.11.2015 ca plata taxei de susținere a tezei de doctorat să 

fie de 500 lei. 
Art.9.  Se hotărăște ca suma primită suplimentar de la MENCS pentru burse să se repartizeze 

sub formă de ajutor social ocazional, valoarea fiind de 500 lei/persoană. 
Art.10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 

de internet a universităţii. 
 
 
        Rector,     Secretar șef interimar, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Dr.ing. Carolina Popa 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 
 


