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HOTĂRÂREA 
nr. 4348 din 23.07.2014 

 
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  23.07.2014, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 
emite prezenta                              

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă cererea nr. 4291/22.07.2014 de normare a disciplinelor programului de formare 

psihopedagogică la Facultatea de Agricultură, Facultatea de Medicină veterinară şi Facultatea de 
Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Art.2.  Se propune spre aprobare Senatului universitar repartizarea pe facultăţi a 20 de locuri 
bugetate la ciclul de studii universitare de master primite suplimentar de la Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

Art.3. Se propune spre aprobare Senatului universitar numirea domnului prof.univ.dr. Borlea 
Florian, pe o perioadă de 6 luni, în funcţia de director C.S.U.D. 

Art.4. Se propune spre aprobare Senatului universitar calendarul admiterii la ciclul de studii 
universitare de doctorat pentru anul universitar 2014/2015 după cum urmează: 

- Depunerea dosarelor: 16.09-19.09 şi 22.09-23.09.2014 (între orele 900-1200 şi 1300- 1400) 
- Concurs de admitere: 24.09 – 26.09.2014 
- Înmatriculare: 29 septembrie 
Art.5. Se propune spre aprobare Senatului universitar acreditarea programului de studiu 

„Măsurători terestre şi cadastru” şi achitarea taxei aferente la A.R.A.C.I.S. 
Art.6. Se aprobă propunerea C.E.A.C. de completare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă, Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi 
Educaţie Permanentă şi se decide transmiterea acestuia la Senatul universitar pentru discuţii şi aprobare. 

Art.7. Se resping cererile 4198/16.07.2014 şi 4228/16.07.2014 de scutire de la plată a unor taxe 
de cazare. 

Art.8. Se aprobă cererile nr. 4220/16.07.2014 şi 4167/11.07.2014 de scutire de la plata 
penalităţilor la taxa de cazare în cămin. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 4286/21.07.2014 de cazare contra cost a unor studenţi pe perioada 
vacanţei de vară. 

Art.10. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.11. Se aprobă iniţierea revizuirii regulamentelor din universitate. 
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. Arany Enikö 

 
Cancelar general, 

Lector.dr. Sorin Stanciu 
 


