
 
 
 

          HOTĂRÂREA   
                                                              nr. 8718 din 26.11.2013 

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

Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 26.11.2013, 
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, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta                              

 
   HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă exploatarea serelor de la  Staţiunea Tinerilor Naturalişti în perioada 
decembrie 2013 – martie 2014 împreună cu o societate specializată în producerea materialului 
de plantat. 

Art. 2. Se decide organizarea ediţiei a II-a a Galei premiilor USAMVB “Regele Mihai I al 
României” din Timişoara în 18 decembrie 2013.  

Art. 3. Se hotărăşte transmiterea la CEAC a modelului fişei de autoevaluare a cadrelor 
didactice. 

Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar grila de concurs pentru posturile 
de conferenţiar din domeniile Ştiinţe economice şi Ştiinţe juridice. 

Art.5. Se propune spre aprobare Senatului universitar modalitatea de frecventare a 
disciplinelor psihopedagogice de către cadrele didactice din universitatea noastră şi reducerea 
cu 50% a taxei de şcolarizare.  

Art. 6. Se aprobă ca la stabilirea preţului de vânzare al materialelor didactice multiplicate 
la Litografia universităţii, să se ţină cont şi de cheltuielile cu obţinerea ISBN precum şi a 
exemplarelor care se depun la Biblioteca Naţională a României şi la Biblioteca universităţii. 

Art. 7. Se aprobă reducerea cu 50% a taxei de cazare pentru 5 studenţi orfani de un 
părinte.  

Art. 8. Se aprobă ca serviciul de pază de la Staţiunea Tinerilor Naturalişti să se asigure 
cu angajaţii proprii în intervalul orar 07 – 19, de luni până vineri şi cu firma de pază - de luni 
până vineri în intervalul orar 19 – 07 şi integral sâmbătă şi duminică. 

Art. 9. Se propune spre aprobare Senatului universitar înlocuirea dnei conf.univ.dr. 
Isidora Radulov cu dna ş.l.dr. Adina Berbecea în funcţia de responsabil cu asigurarea calităţii la 
Facultatea de Agricultură. 

Art. 10. Se validează concursul pentru funcţia de director al Staţiunii Didactice Timişoara 
şi se propune spre aprobare Senatului universitar numirea dlui ing. Alexander Degianski în 
această funcţie. 

Art. 11. Se propune spre aprobare protocolul de colaborare cu liceele româneşti din 
străinătate. 

Art. 12. 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  
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