
 

 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA   

nr. 2455 din 25.04.2012 
 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 25.04.2012, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din LEN nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice şi ale studenţilor, 
emite prezenta                              

 
   HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă propunerea doamnei ing. Todor Voislava – director la Staţiunea Didactică 
Timişoara de întocmire şi depunere la MECTS a documentaţiei pentru obţinerea titlului de 
proprietate pentru clădirile şi grajdurile de la km 6 şi apartamentele de la S.D. Timişoara . 
Art. 2. Se iau unele măsuri de reducere a cheltuielilor: deplasările la practică ale studenţilor să 
se facă la distanţe cât mai mici, orele din posturile vacante să fie ţinute pe grupe, reducerea 
convorbirilor telefonice (va fi ieşire la oraş la telefoanele de la rectorat, la decanate şi la 
directorii de departamente) repararea tuturor instalaţiilor sanitare şi a robinetelor pentru 
evitarea pierderilor de apă, precum şi de recuperare a taxelor de şcolarizare restante de la toate 
ciclurile de învăţământ şi  a sumelor din contractele de cercetare care au fost susţinute de 
universitate. 
Art. 3. Se decide ca până la 01.06.2012 să se:  
- revizuiască planurile de învăţământ şi să se compatibilizeze în cadrul domeniilor (în cadrul 
facultăţilor şi între facultăţi); 
- facă o analiză referitoare la sustenabilitatea unor programe de studii care au mai puţini 
studenţi  
- organizeze admiterea pe domenii de licenţă. 
Art. 4. Se decide să se deconteze diurna şi cheltuielile de deplasare pentru cadrele didactice 
care vor participa la promovarea universităţii şi în situaţii excepţionale, şi cazarea. 
Art. 5. Se decide exmatricularea doctoranzilor cu taxă care au restanţe la taxa de şcolarizare 
în cazul în care nu le vor achita până în data de 31.05.2012. 
Art. 6. Se finalizează propunerile de modificare a Cartei universitare. 
Art. 7. Se decide ca dl.conf.dr. Berar Traian să stabilească împreună cu reprezentanţii firmei 
SC Agronevada SRL condiţiile în care li se poate aproba cererea de cazare la Şcoala Agricolă 
Voiteni. 
Art. 8. Se decide acordarea a câte unei burse în valoare de 2000 de lei pentru 12 doctoranzi cu 
frecvenţă din anul II. 
Art. 9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor doctoranzi, postdoctoranzi şi cadre 
didactice. 
Art. 10. Se aprobă cooptarea dnei lect.dr. Crista Narcisa în Comisia de etică a universităţii, la 
propunerea directorului DSESSU – conf.dr. Rujescu Ciprian. 
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Art. 11. Se aprobă Comisia de recepţie a lucrărilor şi serviciilor în următoarea componenţă: 
- prof.dr. Iordănescu Olimpia – preşedinte 
- conf.dr. Berar Traian – membru 
- ing. Olaru Gabriel – membru 
- ing. Suciu Georgeta – membru 
- ec. Cadar Liviu - membru   

Art. 12. Se aprobă cererea dnei conf.dr. Camelia Tulcan de repartizare a unei persoane pentru 
curăţenie la Platforma de cercetare. 
Art. 13. Se aprobă solicitarea dnei ş.l. Alma Nicolin de numire a echipei de implementare a 
proiectului Elaborarea planului de management al Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa 
(ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beuşniţa), în următoarea componenţă: Nicolin 
Alma – manager proiect, Imbrea Florin – asistent manager, Imbrea Ilinca Merima – 
coordonator ştiinţific, Cheţ Cornelia – responsabil financiar, Pârva Victoria – contabil, 
Radulov Sorin Niky – responsabil achiziţii publice, Fiştea Paul – resp. rel. publice şi 
comunicare. 
Art. 14. Se aprobă cererea studentului Nohaiu Marian – de la Facultatea de Agricultură – de a 
primi bursă de merit în sem. II al anului univ. 2011/2012. 
Art. 15. Se aprobă cererea preşedintelui Ligii studenţilor din universitate de scutire de la plata 
absenţelor şi recuperarea absenţelor de către studenţii care au participat la organizarea 
concursului de Miss şi Mister USAMVBT. 
Art. 16. Se decide ca ziua liberă de 30 aprilie 2012 să se recupereze sâmbătă 05.05.2012. 
Art. 17. Se decide numirea dlui ş.l. Stanciu Sorin în funcţia de Cancelar al universităţii. 
Art. 18. Se decide numirea dlui. ş.l. Hegedüs Gabriel în funcţia de director la Departamentul 
de Informatizare. 
Art. 19. Pentru evitarea producerii de pagube şi furturi, se decide ca amfiteatrele să fie închise 
în perioadele în care nu sunt ore. Când sunt ore, cadrul didactic ia cheia şi o se predă la 
secretariatul facultăţii (pentru cursurile de până la ora 15), iar pentru orele de după masă, un al 
doilea rând de chei va fi la persoana care asigură paza în holul Rectoratului. 
Art. 20. Având în vedere numărul insuficient de birouri, se decide ca începând cu anul 
universitar 2012/2013, la facultăţile care au această problemă, să se amenajeze un birou 
comun pentru cadrele didactice pensionare. 
Art. 21. Se decide instituirea funcţiei de coordonator disciplină (neretribuită) în cadrul 
departamentului; desemnarea persoanelor care vor avea această funcţie se va face de către 
departament urmând să fie validaţi de Consiliile facultăţilor. 
Art. 22. Se aprobă transferul dnei ing. Paul Elena de la Departamentul IV Biologie şi 
Protecţia plantelor la Secretariatul Facultăţii de Agricultură. 
Art. 23. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 
 
         Rector,                    Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 


