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HOTĂRÂREA 
nr. 3998 din 26.06.2015 

 
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 26.06.2015, 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 și se transmite Senatului universitar pentru repartizarea a 15 locuri 
suplimentare la ciclul de studii universitare de licență și 10 locuri la ciclul universitar de master, astfel: 
 Facultatea de 

Agricultură 
Facultatea de 

Horticultură și 
Silvicultură 

Facultatea de 
Management 

agricol 

Facultatea de 
Medicină 
veterinară 

Facultatea de 
Tehnologia 
Produselor 

Agroalimentare 

Facultatea de 
Zootehnie și 
Biotehnologii 

Licență 3 3 3 3 1 2 
Master 2 2 2 - 2 2 

 
Art.2. Se aprobă propunerea domnului rector, prof.univ.dr. Paul Pîrșan de inițiere a revizuirii 

Cartei universitare ca urmare a modificărilor Legii nr.1/2011 și a legislației specifice. 
Art.3. Se avizează cererea nr. 3973/25.06.2015 de realizare a unei camere frig la disciplina de 

Anatomie de la Facultatea de Medicină veterinară și includerea lucrărilor în planul de investiții. 
Art.4.  Se aprobă referatul nr. 3902/23.06.2015 de la Organizația Studenților Basarabeni în sensul 

sprijinirii cu suma de 500 lei pentru deplasarea la „Tărgul de Universități” și „Admiterea 2015” care se 
vor desfășura la Chișinău, Cahul și Bălți, în perioada 15 iulie – 5 august 2015. 

Art.5. Se decide participarea doamnei conf.univ.dr. Ioana Bălan la conferința de finalizare a 
proiectului finanțat din fonduri europene. 

Art.6. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar prețurile analizelor de 
laborator de la Platforma de Cercetare Interdisciplinară. 

Art.7. Se decide ca 10% din încasările care se fac din taxele de vânătoare să constituie regia 
universității. 

Art.8. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 
Art.9. Se decide revizuirea contractelor de școlarizare/închiriere de la căminele universității în 

sensul că penalitățile de întărziere nu pot depăși cuantumul taxelor datorate.  
Art.10.  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 


