
 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA   

nr. 6705 din 16.10.2012 

 

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

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 16.10.2012, 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 numeşte colectivul de analiză a referatului nr. 4742/20.07.2012 (primită la 

Rectoratul universităţii în data de 26.09.2012) semnat de postdoctoranzii din cadrul  proiectului 

ŞCOALA POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI MEDICINEI VETERINARE , 

ASTFEL: prof.dr. Gheorghe Dărăbuş, prof.dr. Teodor Traşcă, prof.dr. Florian Borlea, lect.dr. Sorin 

Stanciu, c.j. Simona Haiduc, prof.dr. Alexandru Moisuc şi dna Laura Costoiu. 

Art. 2. Se hotărăşte demararea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de 

Director General Administrativ. 

Art. 3. Se aprobă cererile dlui ş.l.dr. Petru Mergheş de: 

- prelungire a contractului de antrenor al echipei ASU Agronomia pentru dl. Cicerone 

Manolache, pe perioadă nedeterminată 

- achiziţionare a 6 mingi de fotbal în valoare de 900 lei 

- servire gratuită a mesei de prânz de către componenţii echipei de fotbal ai ASU 

Agronomia în ziua competiţională (pentru 11 etape şi 20 sportivi). 

Art. 4. Se aprobă cererea dlui conf.dr. Imbrea Florin de susţinere financiară de către 

universitate a proiectului HURO/1001/213/2.1.2. FEDERTO având tema „The Role of Special Local 

Foods and Events in Development of Rural Tourism” cu suma de 10.000 euro, cu condiţia rambursării 

ulterioare. 

Art. 5. Se aprobă propunerile Facultăţilor de Horticultură şi Silvicultură şi de Medicină 

Veterinară de exmatriculare a unor studenţi pentru neîndeplinirea numărului de credite transferabile la 

sfârşitul anului universitar 2011/2012 şi/sau neachitarea taxei de şcolarizare aferente anului universitar 

2011/2012, respectiv pentru dezinteres în pregătirea profesională, neprezentare la examene şi 

neachitarea taxei de şcolarizare, tranşa a II-a în anul univ. 2011/2012. 

Art. 6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 

Art. 7. Se aprobă numirea temporară în funcţia de DGA (până la ocuparea postului vacant) a 

dnei prof.dr. Olimpia Iordănescu – prorector cu activitatea socială. 

Art. 8. 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 
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