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HOTĂRÂREA 
nr. 3816 din 18.06.2015 

 
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 18.06.2015, 
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 aprobare modificarea art. 5 

din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3479/02.06.2015 și Hotărârea Senatului nr. 
3568/05.06.2015 care prevăd repartizarea cifrei de școlarizare pentru ciclul de studii universitare 
de doctorat pentru anul universitar 2015 – 2016, astfel: 

- Domeniul Agronomie: 15 locuri din care 7 locuri cu bursă și 8 locuri fără bursă; 
- Domeniul Horticultură: 4 locuri din care: 2 locuri cu brusă și 2 locuri fără bursă; 
- Domeniul Zootehnie: 3 locuri din care: 1 loc cu bursă și 2 locuri fără bursă; 
- Domeniul Ingineria Produselor Alimentare: 3 locuri din care: 2 locuri cu bursă și 1 

loc fără bursă; 
- Domeniul Medicină veterinară: 5 locuri din care: 3 locuri cu bursă și 2 locuri fără 

bursă. 
Art.2. Se aprobă unele cereri de scutire de la plata penalităților la taxa de cazare. 
Art.3. Se aprobă cazarea pe perioada verii a studenților angajați la Cantina universității. 
Art.4. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a următoarelor lucrări: 
- 30 exemplare din lucrarea „Posibilități de valorificare a unor germeni cerealieri în 

preparate alimentare și farmaceutice”, autor Pîrvulescu Panfil; 
- 150 exemplare din „Îndrumător pentru practica studenților” de la Facultatea de 

Medicină veterinară; 
- 40 exemplare din Ghidul pentru întocmirea proiectului de diplomă la programul de 

studiu M.I.A.I.A. 
Art.5.  Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 
Art.6. Se aprobă modificarea componenței Comisiei de disertație la Facultatea de 

Tehnologia Produselor Agroalimentare. 
Art.7. Se aprobă achitarea de către universitate a taxei de membru la Conferința 

Rectorilor Universităților Dunărene pentru anul 2014 și 2015. 
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Art.8. Se aprobă cererea nr. 3473/02.06.2015 a firmei SC Sabotage Events SRL. 
Art.9. Se respinge cererea nr. 3732/15.06.2015 a firmei SC Aroma Tim-Los SRL de 

închiriere a unui spațiu pentru patiserie. 
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 


