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HOTĂRÂREA 
nr. 6482 din 10.11.2014 

 
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 10.11.2014, 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 referatul din partea Complexului de laboratoare de Cercetare „Horia Cernescu” 

pentru efectuarea unor remedieri/completări la unele lucrări. 
Art.2. Se dispune întocmirea tematicii şi a calendarului pentru concursul de ocupare a postului 

vacant de Director General Administrativ. 
Art.3. Se decid unele măsuri ce trebuiesc luate pentru evidenţa unor cheltuieli pe platforma 

electronică a universităţii. 
Art.4. Se aprobă acordarea a 20 de tichete de masă, aferente lunii octombrie, pentru personalul 

administrativ al universităţii. 
Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 6271/31.10.2014 de 

transformare a unui post de laborant în post de inginer la disciplina de Nutriţie, Alimentaţie şi Agronomie de 
la Facultatea de Medicină Veterinară. 

Art.6. Se aprobă organizarea examenului de licenţă/diplomă şi disertaţie pentru promoţia 2015 a 
absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică, specializarea Inginerie şi management 
în alimentaţie publică şi agroturism, de la Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad. 

Art.7. Se aprobă tipărirea următoarelor cărţi/cursuri la Litografia universităţii: 
a. Fizica solurilor agricole – Mihuţ Casiana 
b. Conservarea fertilităţii solului şi managementul nutrienţilor – Crista Florin Laurenţiu 
c. Resurse fertilizante, minerale şi organice – Radulov Isidora 
d. Managementul proiectelor de dezvoltare durabilă – Duma Copcea Anişoara 
e. Monitoringul calităţii solului - Duma Copcea Anişoara 
Art.8. Se aprobă propunerea Facultăţii de Medicină Veterinară de exmatriculare a unor studenţi. 
Art.9. Se aprobă transferarea unor mijloace fixe de la Km6 din gestiunea domnului ing.  Ştefan 

Gruber în gestiunea domnului ing. Adrian Martin, conform referatului nr. 6258/30.10.2014. 
Art.10. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
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. Arany Enikö 

Cancelar general, 
Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 

 
 


