
 

 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA   

nr. 3446 din 29.05.2012 
 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 29.05.2012, 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 decide solicitarea unor informări scrise de la directorii de proiecte europene, care să 
conţină stadiul  în care se află aceste proiecte, situaţia solicitărilor de rambursare şi alte 
informaţii necesare pentru a se stabili modalitatea de recuperare a împrumuturilor făcute de 
universitate pentru plata burselor şi a altor cheltuieli. 
Art. 2. Se aprobă plata unei chirii de 15.000 lei de către Prefectura Timiş pentru perioada 
12.04.2012 – 03.06.2012 pentru 3 săli din clădirea facultăţilor de Management Agricol şi 
TPA. 
Art. 3. Se avizează Regulamentul privind recunoaşterea perioadelor de studii sau de 
plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS. 
Art. 4. Se avizează participarea universităţii la 3 parteneriate cu Universităţile din Bologna, 
Milano şi Foggia. 
Art. 5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor doctoranzi şi cadre didactice. 
Art. 6. Se decide ca dna prorector prof.dr. Olimpia Iordănescu să aprobe vizitele de studiu ale 
studenţilor, după avizarea de către directorul departamentului care solicită deplasarea şi a 
decanului. 
Art. 7. Se aprobă cererea firmei INDOOR MEDIA de amplasare a unor panouri publicitare în 
universitate. 
Art. 8. Se hotărăşte scutirea de plata penalităţilor la taxa de cazare în căminele universităţii, 
dacă se plătesc taxele restante până la 15.06.2012. 
Art. 9. Se aprobă acordarea unei burse de 2000 lei unor doctoranzi cu frecvenţă din anul II 
POSDRU, în cazul în care universitatea dispune de fondurile necesare. 
Art. 10. Se hotărăşte ca numărul maxim de ore din planurile de învăţământ ale programelor 
de studii de la ciclul universitar de licenţă să fie 26, la toate formele de învăţământ. 
Art. 11. Se decide ca Oficiul juridic să demareze chemarea în judecată a foştilor doctoranzi cu 
frecvenţă care nu şi-au îndeplinit obligaţiile din contractele încheiate cu universitatea: Bohatir 
Paula , Măndiţă Dragoş, Radu Simion, Sfetcu Andreea şi Vior Marius. 
Art. 12. Se decide solicitarea de la MECTS a deblocării unor posturi administrative şi 
didactic-auxiliare necesare pentru completarea personalului de la Staţiunea Tinerilor 
Naturalişti şi la universitate. 
Art. 13. Se decide ca Liga studenţilor împreună cu conducerea universităţii să analizeze 
solicitarea acestora ca taxa de cazare să fie aceeaşi tot timpul anului.   
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Art. 14. Se hotărăşte formarea unei comisii mixte studenţi şi persoane din conducere care să 
analizeze şi să stabilească ce reparaţii sunt necesare la căminele universităţii. 
Art. 15. Se hotărăşte ca sala de mese de la Cantina universităţii să fie închiriată cu meniu şi să 
se încheie un contract cu beneficiarul; responsabil pentru întocmirea contractului:                 
dl. ş.l. dr. Sorin Stanciu. 
Art. 16. Se decide modificarea regiei pentru meniurile “a la carte” la min. 20% şi înaintarea 
propunerii pentru a fi aprobată de Senatul universitar . 
Art. 17. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 
 
         Rector,                    Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 


