
 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA   

nr. 6328 din 02.10.2012 

 

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

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 02.10.2012, 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 cererea Ligii studenţilor Agrowest USAMVBT de: 

a. scutire de la plata taxei de cămin şi a fondului de garantare pentru sem. I al anului 

univ. 2012/2013 pentru preşedintele Ligii – Costea Bogdan, şefii de cămin – 

Bisorca Gabriel, Tingirica Claudiu, Iordache Alexandra, Crăciunesc Coriana şi Ilie 

Marius - şi responsabilul cu poşta  - Suiugan Daniel. 

b. scutire pentru luna octombrie de la plata taxei de cazare şi a fondului de garantare 

şi reducere de 50% pentru lunile următoare din sem. I al anului univ. 2012/2013, 

pentru şefii de paliere (21 de studenţi) 

 

Art. 2. Se aprobă cererea dnei Cânda Nicoleta, studentă în anul I la Facultatea de Management 

agricol de scutire de la plata taxei de cazare, internet, cablu TV şi fond de garantare pentru anul univ. 

2012/2013, deoarece este orfană şi are ca venit doar o pensie de urmaş. 

Art. 3. Se aprobă cererea dlui prof.dr. Constantin Mateescu  - director la Biblioteca USAMVB  

de alocare a 2000 lei pentru achiziţionarea de cărţi în anul universitar 2012/2013. 

Art. 4. Se decide ca achiziţionarea pieselor de schimb pentru un tractor, un plug şi pentru 

SUP29M, solicitate de dna prof.dr. Georgeta Pop – director de departament  la Facultatea de 

Agricultură să fie achiziţionate de Saţiunea Didactică Timişoara. 

Art. 5. Se aprobă modelele pentru documentele propuse de dna conf.dr. Camelia Tulcan, cu 

excepţia Fişei centralizatoare a activităţii cadrelor didactice şi modalitatea de transmitere a 

propunerilor de îmbunătăţire a regulamentelor, astfel: distribuirea documentelor se va realiza direct de 

la nivelul DAC prin adresa calitate.usamvbt@gmail.com către întreg corpul profesoral al universităţii, 

urmând ca în termen de trei zile lucrătoare de la distribuire, să se preia prin structurile de la nivel de 

departamente, respectiv de facultăţi, propunerile spre a fi discutate în cadrul CEAC şi înaintate 

Consiliului de Administraţie spre validare şi transmitere către Senatul universitar pentru aprobare. În 

cazul în care aceste propuneri nu se vor transmite în termenul stabilit se va considera acordul tacit 

asupra conţinutului documentelor supuse analizei. 

Art. 6. Se aprobă cererea firmei SC Distrisan SRL de a prelua contractul nr. 2166/15.03.2011 

de la SC Mondovit SRL  pentru farmacia veterinară. 

Art. 7. Se aprobă cererea dnei Tilibaşa Elena, doctorandă cu frecvenţă în anul II de scutire de 

la plata taxei de cazare pentru luna octombrie 2012. 

Art. 8. Se aprobă cererea de cazare în căminele universităţii  a dnei Cas Anda Maria  - 

studentă la Facultatea de Arhitectură – dacă sunt locuri. 

Art. 9. Se aprobă cererea de cazare gratuită a dlui Boldea Nicu Cristian, căsătorit cu Boldea 

Claudia - studentă la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii în căminul C5G. 

Art. 10. Se respinge cererea dlui Popescu Valentin de prelungire a contractului de muncă cu 

universitatea noastră până în 31.03.2013. 
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Art. 11. Se aprobă cererea dlui conf.dr. Sorin Bungescu de organizare a unei expoziţii de 

utilaje agricole de la firma John Deer în parcarea universităţii. 

Art. 12. Se aprobă cererea dnei conf dr. Claudia Sala – director adjunct al Platformei de 

Cercetare Interdisciplinară - de reducere a normei didactice  cu  1 oră convenţională pentru cadrele 

didactice care deservesc laboatoarele Platformei de cercetare: prof.dr. Alexa Ersilia, conf.dr. Radulov 

Isidora, ş.l.dr. Ahmadi Mirela, prof.dr. Gergen Iosif, ş.l.dr. Hărmănescu Monica, ş.l.dr. Popescu 

Iuliana, as.dr. Hotea Ionela, conf.dr. Colibar Olimpia, conf.dr. Dragomirescu Monica, as. Sărăndan 

Horia, conf.dr. Sala Claudia şi ş.l.dr. Morar Adriana. 

Art. 13. Se aprobă reducerea normei diactice cu 2 ore pentru membrii DAC din universitate: 

conf.dr. Codruţa Chiş, ş.l.dr. Orboi Manuela Dora şi lect.dr. Ioana Bălan. 

Art. 14. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi.  

Art. 15. Se decide ca studenţii restanţieri, care au un număr mic de credite restante, să poată fi 

examinaţi doar până vineri 05.10.2012, iar pentru cei care nu promovează o disciplină, Decanatele 

facultăţilor vor numi Comisii de examinare. 

Art. 16. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate şi se afişează pe pagina de 

internet a universităţii. 

 

 

 

        Rector,                       Secretar şef, 

 

Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 


