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HOTĂRÂREA 
nr. 5356 din 08.09.2015 

 

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 08.09.2015, 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 avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare propunerile ca dl. 
prof.dr. Florian Borlea și prof.dr. Alin Dobrei să reprezinte universitatea în Colegiul Director care 
asigură co - administrarea Parcului Dendrologic ”Arboretum Sylva”.  

Art.2. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare cererea dlui prof.dr. 
Morariu Sorin de cooptare în Școala Doctorală - domeniul Medicina Veterinară.  

Art.3. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare cererea dlui șef lucr.dr. 
Ilie Marius de modificare a taxei la căminul 5G.  

Art.4. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare Propunerile de 
modificare a Cartei universitare. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 5243/03.09.2015 de numire în calitate de coordonator al 
Departamentului de promovare, imagine și relații cu publicul – dl.șef lucr.dr. Marius Ilie. 

Art.5. Se avizează și se transmite la CEAC propunerea de modificare a R 002 - Regulamentul 
de organizare și funcționare a Departamentului de promovare, imagine și relații cu publicul. 

Art.7. Se avizează și se transmite la CEAC proiectul Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului de Administrație din USAMVBT; persoana responsabilă – dl. conf.dr. 
Sorin Stanciu.  

Art.8. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare structura anului 
universitar 2015 – 2016. 

Art. 9. Se resping cererile nr. 5271- 04.09.2015 și nr. 5272 – 04.09.2015 ale unor studente de 
la Facultatea de TPA pe motiv că Legea educației naționale nr. 1/2011  nu prevede acest lucru. 

Art.10. Se avizează și se transmite la Senatul universitar cererea nr. 5247/ 03.09.2015 de 
scoatere la concurs a unui post de laborant. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 5427 – 25.08.2015 de achitare a unor cheltuieli. 
Art.12. Se aprobă cererea nr. 5215 – 02.09.2015 de concediu fără plată pentru perioada 

15.09.2015 – 15.09.2016. 
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Art.13. Se aprobă cererea nr. 5203/01.09.2015 de la coordonatorul CLCHC pentru întocmirea 

Jurnalului Eveniment. 
Art.14. Se aprobă propunerea Facultății de Zootehnie și Biotehnologii pentru comisia de 

disertatie pentru sesiunea septembrie 2015 și februarie 2016. 
Art.15. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.16. Se aprobă cererea nr. 6909/07.09.2015 de la Facultatea TPA de recunoaștere a transei 

a I-a. 
Art.17. Se aprobă propunerile facultăților și ale rectoratului pentru persoanele care să 

redacteze  procesele verbale ale ședințelor de Consilii de facultate, Consiliul de Administrație și 
ale Senatului. 

Art.18. Se aprobă revizuirea Regulamentelor facultăților cu modalitatea de organizare și 
desfășurare a ședințelor și un articol referitor la arhivarea documentelor; persoanele responsabile: 
decanii. 

Art.19. Se numește dna Arany Eniko persoana responsabilă cu activitatea de soluționare a 
petițiilor în cadrul Departamentului de promovare, imagine și relații cu publicul, în conformitate 
cu art. 6(1) din Ordonanța nr. 27/2002. 

Art.20. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Procedurii privind circulația internă a 
documentelor; responsabilă dna Arany Eniko. 

Art.21. 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 


