
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr. 929 din 20.02.2013 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 20.02.2013, 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 Comisia de analiză a situaţiei clădirii Facultăţii de Management agricol 
şi T.P.A. în următoarea componenţă:  

1. ş.l.dr. Dragomir Lucian – DGA - preşedinte 
2. ec. Pârva Victoria – Director economic – membru 
3. prof.dr. Acatincăi Stelian – membru 
4. prof.dr. Traşcă Teodor - prorector – membru 
5. c.j. Radulov Niky - membru 
Art. 2. Se decide ca în prima săptămână de cursuri din semestrul II al anului univ. 

2012/2013 să se organizeze o sesiune de restanţe. 
Art. 3. Se aprobă propunerile Facultăţii de Medicină veterinară pentru comisiile de 

diplomă, disertaţie şi admitere 2013. 
Art. 4. Se respinge cererea nr. 930/20.02.2013 formulată de dl.prof.dr. Păcală Nicolae 

pentru modificarea termenelor de plată a taxelor de şcolarizare la ID. 
Art. 5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor doctoranzi. 
Art. 6. Se aprobă cererea dnei prof.dr. Lavinia Ştef – prodecan la Facultatea de 

Zootehnie şi Biotehnologii – de deplasare cu studenţii anilor III şi IV în localitatea Senta din 
Serbia la o fabrică de aditivi furajeri. 

Art. 7. Se aprobă în parte cererea nr. 916/20.02.2013 formulată de dna Moşneang Crina  
- doctorand anul III – în sensul că se acordă o bursă de studiu. 

Art. 8. Se aprobă în parte cererea nr. 753/13.02.2013 formulată de dl Clonda Dan Ştefan  
- doctorand anul III – în sensul că se acordă o bursă de studiu. 

Art. 9. Se aprobă cererea nr. 713/12.02.2013 formulată de dl. Clonda Dan Ş tefan de 
deplasare la stagiu de doctorat în Ungaria în perioada 15.02.2013 – 15.08.2013. 

Art. 10. Se propune spre aprobare Senatului universitar acordarea titlului de Dr.h.c. dlui 
prof.univ.dr.ing. Petru Alexe – decanul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul 
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi dlui acad. Alexandru T. Bogdan. 
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ROMÂNIA 
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Art. 11. Se aprobă modificarea tarifului pentru serviciile de pază începând din 
01.02.2013 de la 7,01 lei/oră la 7,51 lei/oră, conform prevederilor din contract, ca urmare a 
creşterii salariului minim pe economie. 

Art. 12. Se decide ca pentru parcarea în locuri interzise să fie blocate roţile maşinilor, 
deblocarea făcându-se după achitarea sumei de 50 lei. Se propune Senatului universitar 
aprobarea acestei taxe. 

Art. 13. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează 
pe pagina de internet a universităţii. 

        
 

 
 Rector,         Secretar şef, 

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

 

         Cancelar general,      
     Lector.dr. Sorin Stanciu  


