
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 8254 din 06.12.2012 

 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 06.12.2012, 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 propunerile comisiilor de evaluare şi selectare a premianţilor USAMVB din 

Timişoara – ediţia 2012. 
Art. 2. Se respinge cererea dnei Poliş Mihaela de anulare a numirii ca gestionar la Centrul de 

Practică de la Km6. 
Art. 3. Se decide acordarea a 20 de tichete de masă, pentru perioada septembrie-noiembrie 

2012 pentru toţi angajaţii universităţii (cu excepţia celor care au contractul de muncă suspendat). 
Art. 4. Se decide ca Decanatele facultăţilor să stabilească data când se va recupera de către 

studenţi ziua liberă de 10 decembrie 2012 - acordată prin OMECTS nr. 6355/04.12.2012 privind 
asigurarea exercitării dreptului de vot pentru studenţi. 

Art. 5. Se aprobă cererile de amânare a plăţii taxei de şcolarizare până la începerea sesiunii 
de iarnă formulate de Rus Vasile Marcel şi Kovacs Tiberiu – studenţi la Facultatea de Agricultură. 

Art. 6. Se amână cererea dlui ing. Bumb Daniel Raul – angajat la Facultatea de Medicină 
Veterinară – de schimbare a încadrării din laborant într-o funcţie cu studii superioare, până la 
întocmirea bugetului pentru anul viitor.  

Art. 7. Se aprobă referatul dlui ing. Gabriel Olaru – şef Serviciu Tehnic – Achiziţii – de 
instituire a unui perimetru de protecţie sanitară în jurul puţului de la ferma 9 Pădurea Verde şi 
achiziţionare a unui apometru pentru Staţiunea Tinerilor Naturalişti. 

Art. 8. Se hotărăşte amânarea plăţii de cazare  în cămin până la primirea burselor pentru 
următorii doctoranzi cu frecvenţă din anul II: Petrec Oana Cătălina, Cocora Zoriţa, Proteasa Adelina, 
Hulea Călin, Moraru Nicoleta Alina şi  Tilibaşa Elena. 

Art. 9. Se aprobă referatul doamnelor Copcea Anişoara şi ş.l.dr. Pătruică Silvia de 
multiplicare la Litografia universităţii a unor cursuri şi caiete de lucrări practice. 

Art. 10. Se aprobă acordarea unei burse pentru stagiu în străinătate dlor. Draşovean Alexandru 
Gabriel şi Blidariu Flavius Constantin, doctoranzi cu frecvenţă în anul III. 

Art. 11. Se propune spre aprobare Senatului universitar scoaterea la concurs a unui post de 
cercetător pentru Compartimentul Management proiecte. 

Art. 12. Se decide transmiterea spre soluţionare la Comisia de etică a referatului nr. 
7513/09.11.2012 depus de către dl. Miron Marius - Sabin – student la Facultatea de Horticultură şi 
Silvicultură. 

Art. 13. Se aprobă scoaterea la concurs a ½ post de secretar, temporar vacant, pentru Serviciul 
Relaţii internaţionale. 
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Art. 14. Se aprobă numirea unor colective ştiinţifice pentru Situl de interes comunitar Rusca 
Montană şi Aria natural protejată de interes naţional Lunca Pogănişului 

Art. 15. Se aprobă referatul dnei conf.dr. Tulcan Camelia de confecţionare a unui ghişeu de 
preluare a probelor şi de multiplicare a registrelor de evidenţă pentru laboratoarele de la Platforma de 
cercetare interdisciplinară. 

Art. 16. Se aprobă cererea dnei conf.dr. Mederle Narcisa de alocare a 2 camere pentru 
studenţii care efectuează gardă în perioada vacanţei de iarnă la Clinicile veterinare. 

Art. 17. Se aprobă cererea dlui Voichiţoiu Vili Robert, doctorand cu frecvenţă în anul I, de 
amânare a plăţii taxei de cazare până la primirea bursei. 

Art. 18. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate şi se afişează pe pagina de 
internet a universităţii. 

 
 

        Rector,                       Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 
 
 

Cancelar, 
 

Ş.l.dr. Sorin Stanciu 


