
 
 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 4324 din 03.07.2012 

 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 03.07.2012, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din LEN nr. 1/2011, 

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

 
   HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă propunerile facultăţilor pentru membri ai comisiilor de specialitate ai 
C.N.A.T.D.C.U., astfel: 

Facultatea de Agricultură: prof.dr. Florian Borlea, prof.dr. Paul Pîrşan, prof.dr. Valeriu 
Tabără. 

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură: prof.dr. Dorica Botău, prof.dr. Sorin Ciulcă, 
prof.dr. Alin Dobrei, prof.dr. Olimpia Iordănescu, prof.dr. Emilian Madoşă, prof.dr. Radu 
Şumălan. 

Facultatea de Management Agricol: prof.dr. Ioan Csosz, prof.dr. Nicoleta Mateoc Sîrb, 
prof.dr. Ioan Petroman. 

Facultatea de Medicină Veterinară: prof.dr. Nicolae Cătană, prof.dr. Romeo Teodor 
Cristina, prof.dr. Gheorghe Dărăbuş,  prof.dr. Viorel Herman, prof.dr. Cornel Igna, 
prof.dr. Emil Tîrziu, prof.dr. Ioan Ţibru. 

Facultatea de T.P.A.: prof.dr. Adrian Riviş, prof.dr. Teodor Ioan Traşcă. 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii: prof.dr. Stelian Acatincăi, prof.dr. Adrian 

Grozea. 
Art. 2. Se aprobă repartizarea cifrei de şcolarizare bugetate la ciclul universitar de master 
pentru anul universitar 2012/2013 astfel: Facultatea de Agricultură – 81 locuri; Facultatea 
de Horticultură şi Silvicultură – 80 locuri; Facultatea de Management Agricol – 66 locuri; 
Facultatea de T.P.A. – 48; Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – 35 locuri şi 10 
locuri pentru tineri de origine română şi români cu domiciliul în străinătate. 
Art. 3. Se respinge cererea Asociaţiei studenţilor basarabeni de cazare gratuită în perioada 
01.07. - 30.09.2012 a 10 membri ai asociaţiei datorită faptului că în perioada de vară 
căminele sunt închise pentru reparaţii. 
Art. 4. Se decide repartizarea doamnei Adriana Mircescu şi a dlui Szabo Laszlo de la 
DSESSU la Facultatea de Medicină Veterinară şi respectiv Facultatea de Management 
Agricol, începând cu anul universitar 2012/2013. 
Art. 5. Se aprobă propunerea Asociaţiei studenţilor basarabeni de a reprezenta 
U.S.A.M.V.B. Timişoara la Târgul universităţilor din România organizat la Chişinău, 
Republica Moldova, în perioada 26 -28.07.2012. 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,  

TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA 
 



Art. 6. Se respinge cererea nr. 4298/02.07.2012 depusă de dna Bujor Ecaterina, angajata 
universităţii la Serviciul tehnic – achiziţii, de învoire de la locul de muncă în data de 
07.06.2012. 
Art. 7. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 
Art. 8. Se aprobă cererea dlui prof.dr. Stelian Acatincăi – responsabilul Pavilionului 
expoziţional „Salon de creştere a animalelor” de decontare a combustibilului folosit pentru 
transportul animalelor la Expoziţia Timagralim, din contracte de sponsorizare. 
Art. 9. Se aprobă scutirea de plata penalităţilor la taxa de cazare a studentului Cibu 
Visalon Marius de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii şi a studenţilor Creţu 
Cristian, Jurja Zaharie, Criste Florin Adrian de la Facultatea de Horticultură şi 
Silvicultură, Sandu Ionuţ Gabriel de la Facultatea de Agricultură şi Igna Daniel Andrei de 
la Facultatea de Management Agricol. 
Art. 10. Se hotărăşte numărul de ore din posturile didactice pentru anul universitar 
2012/2013: profesor – 10 ore, conferenţiar – 12-13 ore, şef lucrări/lector – 14-15 ore şi 
asistent – 15-16 ore. 
Art. 11. Se hotărăşte ca lucrările practice să fie efectuate pe grupe iar numărul de studenţi 
pe grupă să fie de cel puţin 25-30. 
Art. 12. Se aprobă cererea dnei prof.dr. Irina Petrescu de folosire a Sălii Senatului în data 
de 05.07.2012. 
Art. 13. Se resping cererile dlui Muscalu Nagy Radu de a beneficia de susţinerea 
financiară pentru proiectul “Stabilirea gradului de homeostazie a populaţiilor de raci care 
traversează graniţa româno-maghiară” şi de desemnare a echipei propuse. 
Art. 14. Se aprobă propunerea dlui prof.dr. Teodor Ioan Traşcă de a supune aprobării 
Senatului universitar modificarea criteriilor pentru posturile de asistent şi şef lucrări pe 
perioadă nedeterminată din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare în USAMVB Timişoara, prin revenirea la varianta aprobată în şedinţa Senatului 
universitar din 15.04.2010.  

      Art. 15. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 
 
         Rector,                       Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 
 

 
  


