
 
 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 6138 din 26.09.2012 

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

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 26.09.2012, 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 propune spre aprobare Senatului universitar modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al DIDIFREP, la art. 14 alin. 3 şi art 15. 
Art. 2. Se aprobă rapoartele comisiilor de concurs cu privire la contestaţiile formulate de 

candidaţii la concursurile de ocupare a posturilor vacante de la Facultatea de Horticultură şi 
Silvicultură, avizate în Consiliul facultăţii din data de 26.09.2012, în sensul numirii comisiilor cu 5 
membrii şi reluarea problelor de concurs. 

Art. 3. Se decide schimbarea conductelor de gaz din incinta campusului, efectuarea de 
hidroizolaţii la Sala de sport şi completarea împrejmuirii campusului.  

Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar completarea CEAC cu reprezentantul 
Sindicatului  - dl.prof.dr. Adrian Grozea. 

Art. 5. Se respinge cererea dlui Voion Radu Gabriel - fost student la Facultatea de Agricultură 
- de retragere a dosarului personal deoarece are datorii faţă de universitate, datorii acumulate datorită 
nerespectării contractului de şcolarizare. 

Art. 6. Se aprobă repartizarea celor 30 de locuri de la ciclul universitar de doctorat, astfel: 25 
pentru domeniile Agronomie, Horticultură, IPA şi Zootehnie şi 5 locuri pentru domeniul Medicină 
veterinară. 

Art. 7. Se aprobă cererea dlui Sorin Godeanu – administrator al SC GECOBO SRL – de 
cesionare a contractului de închiriere nr. 4567/01.10.2010 către partenerul Profesional Media 
Pormotion SRL; obiectul contractului este închirierea a câte 1m2 pentru panouri publicitare. 

Art. 8. Se aprobă cererea dnei Zambori Csilla, doctorand an II POSDRU, de efectuare a unui 
stagiu de pregătire la Budapesta în perioada 01.10.2012 – 31.03.2013 şi acordarea unei burse în 
valoare de 2000 lei. 

Art. 9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 10.  Se aprobă cererea de scutire de taxa de cazare în cămine în anul univ. 2012-2013 a 

următorilor doctoranzi: Gojda Gabriel, Palca Mirela, Surpat Anca Sofiana, Sorescu  Denisa, Trava 
Dănuţ, Radu Andreea şi Raicov Miroslav. 

Art. 11. Se propune spre aprobare Senatului universitar acordarea titlului onorific de Profesor 
emerit dnei prof.dr. Gallia Butnaru, dlui prof.dr. Nedelea Gabriel şi dlui prof.dr. Liviu Sâmbotin. 

Art. 12. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 
 

        Rector,                       Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,  

TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA 
 


