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HOTĂRÂREA 
nr. 4619 din 21.07.2015 

 
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 21.07.2015, 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 aprobă propunerea Facultății de Tehnologia Produselor Agroalimentare de numire a 
comisiei pentru examenul de certificare a competențelor profesionale la programul postuniversitar 
„Auditor în domeniul siguranței alimentare”. 

Art.2. Se aprobă cererea nr. 4226/09.07.2015 de continuare a activității cu încă 6 luni, începând 
din 01.09.2015. 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultății de 
Agricultură de acordare a titlului de „Doctor Honoris Causa”, domnuluu prof.univ.dr. Sorin Mihai 
Câmpeanu – ministrul educației și cercetării științifice precum și componența comisiei. 

Art.4.  Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultății de 
Agricultură de scoatere la concurs a postului vacant de secretar la Secretariatul facultății. 

Art.5. Se aprobă acordarea unui spor de până la 30% din veniturile proprii pentru angajații 
Cantinei. 

Art.6. Se aprobă cerererile nr.4381/14.07.2015, 4382/14.07.2014, 4320/13.07.2015, 
4332/13.07.2015 de achitare a taxei de cămin fără penalități. 

Art.7. Se aprobă cererile nr. 4129/03.07.2015 și 4509/17.07.2015 de lichidare a activități 
didactice fără achitarea restanțelor la taxa de școlarizare. 

Art.8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.9. Se aprobă cererile de multiplicare la Litografia universității a unor cursuri/caiete de lucrări 

practice:  
1. Mașini hoticole – șef.lucr.dr. Popa Daniel 
2. Legumicultură specială – Descrierea și recunoașterea speciilor și a cultivarelor de legume – 

Șef lucr.dr. Becherescu Alexandra, prof.univ.dr. Horgoș Arsenie 
3. Legumicultură specială – Producerea răsadurilor și înființarea culturilor legumicole – Șef 

lucr.dr. Becherescu Alexandra, prof.univ.dr. Horgoș Arsenie 
4. Chimie și biochimie – partea I – suport de curs – Conf.univ.dr. Tulcan Camelia, Șef lucr.dr. 

Ahmadi-Khoie Mirela 
5. Amenajări și instalații în acvacultură – Prof.univ.dr. Bura Marian, prof.univ.dr. Grozea 

Adrian, lector dr. Lalescu Dacian 
6. Topografie minieră – îndrumător de laborator – Șef lucr.dr. Herbei Mihai Valentin 
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Art.10. Se aprobă inițierea elaborării Regulamentului privind înființarea  spin-off-urilor în cadrul 
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din 
Timișoara. 

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 


