
 

 

 

  

             HOTĂRÂREA   

                                                              nr. 6115 din 16.09.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 16.09.2013, 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 cererea de multiplicare a suportului de curs „Chimie şi biochimie” în 
160 de exemplare. 

Art. 2. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca o parte din angajaţi să urmeze 
cursuri de calificare pentru pază şi să primească atribuţii de pază în universitate, iar alţii să fie 
detaşaţi la viitorul S.R.L. al universităţii. 

Art. 3. Se instituie ofiţeri de serviciu, în căminele universităţii, prin rotaţie, din personalul 
didactic auxiliar de la facultăţi. 

Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar sancţionarea angajaţilor şi a 
studenţilor universităţii care aduc în campus câini vagabonzi cu suma de 1000 lei/câine.. 

Art. 5. Se aprobă cererea nr. 5733/10.09.2013 de reducere cu 50% a taxei de 
şcolarizare pentru anul universitar 2013/2014. 

Art. 6. Se propune spre aprobare Senatului universitar transferul cadrelor didactice care 
nu au numărul majoritar de ore în departamentul actual, într-un alt departament din cadrul 
universităţii, care asigură numărul majoritar de ore din norma didactică. 

Art. 7. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca retribuirea la plata cu ora să 
fie următoarea: cursurile – la nivel de şef lucrări cu vechime minimă, ca ore fizice şi lucrările 
practice- la nivel de asistent universitar  cu vechime minimă, ca ore fizice. 

Art.8. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca activitatea de Practică să fie 
trecută în statul de funcţii la rubrica „Alte activităţi”. 

Art. 9.   Se propun spre aprobare Senatului universitar planurile de învăţământ şi statele 
de funcţii pentru anul universitar 2013/2014. 

Art.10. Se propune spre aprobare Senatului universitar cererea dlui Bumb Daniel de 
transformare a postului de laborant în post de inginer. 

Art. 11. 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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