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HOTĂRÂREA 
nr. 894 din 11.02.2015 

 
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 11.02.2015, 
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 decide declinarea ofertei de preluare a Stațiunii Experimentale Geoagiu. 
Art.2. Se avizează modificările și se propune spre aprobare Senatului universitar 

Organigrama Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai 
I al României„ din Timișoara 

Art.3. Se avizează modificarea denumirii prorectorului cu activitatea didactică și relațiile 
internaționale în sensul revocării atribuțiilor de relații internaționale. Noua denumire va fi 
”Prorector cu activitatea didactică”. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea 
Departamentului de Resurse Umane referitoare la aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență 
 nr. 83/2014: 

a. Valoarea indemnizației de conducere pentru funcțiile de conducere din învățământul 
universitar; 

b. Aplicarea prevederilor art.3 , art.5. alin.5 și art.6  alin. 3 din O.U.G. nr.83/2014 
c. Acordarea de tichete de masa în anul 2015, cu condiția încadrării în cheltuielile aprobate 

în buget 
Art.5. Se aprobă aplicarea prevederilor art.5 din O.U.G. nr. 83/2014 și a prevederilor 

art.311 din L.E.N. 1/2011. 
Art.6. Se decide ca până în data de 20 februarie 2015 toate regulamentele care nu au fost 

revizuite în urma modificării denumirii universității, să fie transmise pentru revizie. 
Art.7. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar propunerile 

facultăților pentru plata cu ora pentru semestrul II al anului universitar 2014/2015. 
Art.8. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar referatul nr. 

816/09.02.2015 de deblocare a unui post de medic veterinar la Clinicile veterinare universitare, 
în urma vacantării postului. 
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Art.9.  Se aprobă cererea nr. 781/06.02.2015 de prelungire  a activității după pensionare, 

până la 31 mai 2015. 
Art.10. Se aprobă cererea nr. 186/10.02.2015 de prelungire a activității unui angajat al 

universității. 
Art.11. Se decide participarea universității cu materiale de promovare la un târg de 

educație din Seoul, Republica Coreea, în 13 mai 2015. 
Art.12.  Se aprobă comisiile pentru examenul de licență, sesiunea februarie 2015 și cele 

de rezolvare a contestațiilor pentru facultățile din universitate. 
Art.13. Se aprobă referatul nr. 619/30.01.2015 de la Disciplina Diagnostic pe imagine 

prin care solicită semnarea unui contract de mentenanță pentru cele două instalații autorizate din 
dotare (Instalația de roentgendiagnostic Multix Swing și Tomografie computerizată Somatom 
Definition AS 64). 

Art.14. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.15. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar înființarea unui 

Centru de cercetare „Știința alimentului”  în cadrul Facultății de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare. 

Art.16. 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 


