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HOTĂRÂREA 
nr. 3813  din 24.06.2014 

 
 
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  24.06.2014, 
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 propune spre aprobarea Senatului universitar propunerea Oficiului Juridic de 

revizuire a Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMVB 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara – RO39 

Art. 2.  Se stabilesc responsabilii cu evaluarea instituţională a universităţii din anul 2015 
astfel: 

- Rector – coordonator; 
- Prorectorii – responsabili cu problemele de resort; 
- Conf.dr. Camelia Tulcan – responsabilă cu întocmirea dosarului 
Art. 3. Se aprobă colaborarea cu TUV Austria România în vederea şcolarizării 

studenţilor universităţii pentru obţinerea certificatelor de Auditor intern. 
Art. 4. Se propune spre aprobarea Senatului universitar înfiinţarea „Institutului de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Biodiversitate”şi Statutul asociaţiei în colaborare cu Universitatea 
de Vest din Timişoara şi Universitatea din Oradea. 

Art. 5. Se propun spre aprobare Senatului universitar o serie de taxe de şcolarizare şi 
administrative. 

Art. 6.  Se aprobă participarea a trei studenţi la Târgul universitar din România în 
perioada 18-20.07.2014 care se organizează în Republica Moldova, în oraşele Bălţi, Chişinău şi 
Cahul şi suma de 1000 lei pentru cheltuielile de deplasare, diurnă şi tricouri. 

Art. 7. Se avizează şi se propune spre aprobarea Senatului universitar propunerea 
Consiliului Facultăţii de Agricultură de prelungire a activităţii didactice ca titular,  a domnului 
prof.univ.dr. Valeriu Tabără, în anul universitar 2013/2014 începând cu 01.07.2014. 

Art. 8.  Se aprobă chiria de 800 lei/lună pentru o cameră la Km6. 
Art. 9. Se aprobă cererea nr. 3695/17.06.2014 de prelungire a contractului de muncă cu 

un an, începând cu data de 01.07.2014. 
Art.10. Se aprobă cererile nr. 3761/23.06.2014, 3712/18.06.2014, 3785/24.06.2014, 

3784/24.06.2014, 3786/24.06.2014 şi 3686/16.06.2014 de scutire de la plata penalităţilor la taxa 
de cazare. 
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Art.11. Se aprobă cererea domnului prof.univ.dr. Goşa Vasile de scoatere la concurs a 

unui post de asistent universitar, pe perioadă determinată, în semestrul II al anului universitar 
2013/2014. 

Art.12. Se aprobă reducerea cu 50% a numărului de ore de practică din norma domnului 
asist.dr. Sărăndan Mihai pentru că desfăşoară şi activităţi în Laboratorul P.C.I. 

Art.13. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.14. Se aprobă colaborarea cu Radio Kiss FM şi Televiziunea Europa Nova. 
Art.14. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 

pagina de internet a universității. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Cancelar general, 

Lector.dr. Sorin Stanciu 
 
 
 
 
 
 
 


