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HOTĂRÂREA 
nr. 6529 din 14.10.2015 

 

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 14.10.2015, în 
conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi 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 cererea nr. 6445/13.10.2015 de achiziționare a unui multiplicator digital color 
A4/A3 pentru editura Agroprint din cadrul universității. 

Art.2. Se aprobă cererea nr. 6497/14.10.2015 de plată a cursului ,,Dinamica și dezvoltarea 
echipei,, de către universitate.  

Art.3. Se avizează și se transmite la CEAC propunerea de modificare a Regulamentului 
privind activitatea profesională a studenților – RO 40 cu modificări la art. 42 și art. 67 pentru 
Facultatea de Medicină Veterinară. 

Art.4. Se transmite Oficiului juridic cererea nr. 6485/13.10.2015 de eliberare acte de studii 
fără achitarea taxelor de școlarizare.  

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 
6427/13.10.2015 de la Facultatea de Medicină Veterinară de transformare a postului de tehnician 
(didactic auxiliar) în inginer chimist III (didactic auxiliar). 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 6397/12.10.2015 de trecere în an superior la forma de învățământ 
zi a unui număr de 10 studenți de la Facultatea de Agricultură.  

Art. 7. Se aprobă cererea nr. 6399/12.10.2015 de la Facultatea de Agricultură de trecere a 
studenților de pe locurile cu taxă de la forma de învățământ ID pe locurile la forma de învățământ 
ZI cu taxă. 

Art. 8. Se aprobă cererile nr. 6405/12.10.2015 de la Facultatea de Agricultură, 
6400/12.10.2015, 6401/12.10.2015, 6402/12.10.2015 de la Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, 6394 /12.10.2015 de la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii de exmatriculare 
a unor studenți. 

Art. 9. Se aprobă cererile nr. 6398/12.10.2015 de la Facultatea de Agricultură, 
6404/12.10.2015, 6403/12.10.2015 de la Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 
6395/12.10.2015 de la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii de reînmatriculare a unor studenți. 
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Art.10. Se aprobă cererea nr. 6393/12.10.2015 de decontare a cheltuielilor aferente școlarizării 
pentru efectuarea cursului de pregătire și perfecționare profesională în vederea obținerii atestatului 
de Profesor de legislație rutieră. 

Art. 11. Se respinge cererea nr. 6392/12.10.2015 a unui student de la Facultatea de Medicină 
Veterinară de cazare în căminul C5G. 

Art. 12. Se aprobă cererea nr. 6379/12.10.2015 de achiziționare a unui generator de energie 
electrică pentru cantina universității. 

Art.13. Se resping cererile nr. 6284 /07.10.2015, 6283 /07.10.2015, 6282 /07.10.2015, 6335 
/08.10.2015 de scutire a penalităților la taxa de cămin. 

Art.14. Se aprobă cererile de multiplicare la Litografia universității a următoarelor: 
1. Îndrumător pentru practica studenților, în 180 de exemplare, redactat de Facultatea de 

Zootehnie și Biotehnologii 
2. Caiet de lucrări practice, în 200 de exemplare, redactat de prof.dr. Colibar Olimpia și 

asist.dr. Hotea Ionela 
3. Caiet de lucrări practice, în 200 de exemplare, redactat de prof.dr. Colibar Olimpia și 

asist.dr. Hotea Ionela 
Art.15. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.16. Se avizează și se transmite spre analiză Consiliului Facultății de Medicină Veterinară 

19 cereri a unor studenți de la Facultatea de Medicină Veterinară de reexaminare pentru 1 sau 2 
credite. 

Art.17. Se aprobă cererea nr. 6267/06.10.2015 de la Facultatea de Management Agricol de 
recunoaștere a taxei de școlarizare și reînmatriculare. 

Art.18. Se respinge cererea nr. 6324/08.10.2015 de scutire/reducere a taxei de școlarizare 
pentru anul universitar 2009/2010. 

Art.19. Se aprobă cererile nr. 6420/12.10.2015, 6421 – 12.10.2015 de reducere a taxei de 
cămin. 

Art.20. Se aprobă cererea nr. 6524/14.10.2015 de achiziționare a unor obiecte necesare în 
căminele universității. 

Art.21. Se aprobă cererea nr. 6499/14.10.2015 de modificare a componenței comisiei de 
acordare de burse pe universitate. 

Art.22. Se aprobă cererea nr. 6493/14.10.2015 de achiziționare a serviciului de Analiza de risc 
la securitate fizică pentru universitate. 

Art. 23. 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 


