
 
 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 4971 din 31.07.2012 

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

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 31.07.2012, 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 propune spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a cursurilor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi planul de 
învăţământ, taxa şi modelul de contract pentru următoarele cursuri: „Economia serviciilor de 
alimentaţie publică şi turism” cu durata de 3 semestre, taxa de 600 lei/cursant/semestru, „Informatică 
– Tehnologi asistate de calculator”, durata de 3 semestre, taxa de 650 lei/cursant/semestru, ”Expert 
evaluator de proprietăţi imobiliare – funciare”, durata de 2 semestre, „Evaluarea riscurilor de 
accidentare şi îmbolnăvire profesională în sistemul de muncă” cu durata de 1 semestru şi „Formarea 
de specialişti pentru sistemul de management al siguranţei produselor alimentare conform principiilor 
HACCP”, durata de 9 săptămâni.  

Art. 2. Se aprobă ca regia universităţii de la aceste cursuri să fie de cel puţin 20% din încasări. 
Art. 3. Se aprobă cererea nr. 4952/30.07.2012 formulată de conducerea Facultăţii de 

Management agricol pentru continuarea activităţii dnei Mariana Horvath în baza unui contract de 
muncă pe perioadă determinată în anul univ. 2012/2013. 

 Art. 4. Se aprobă deplasarea dnei ş.l.dr. Sărăţeanu Veronica la un stagiu de cercetare 
postdoctorală de 3 luni la Ancona, Italia, în perioada 01.09.2012 – 30.11.2012. 

Art. 5. Se propune spre aprobare Senatului universitar numirea dnei prof.dr. Botău Dorica în 
funcţia de director al Şcolii doctorale în domeniile Agronomie, Horticultură, Ingineria Produselor 
Alimentare şi Zootehnie. 

 Art. 6. Se propun spre aprobare Senatului universitar următoarele: 
- numărul minim de studenţi necesar pentru ca o disciplină facultativă să funcţioneze 

este de 15 studenţi. 
- numărul minim de studenţi necesar pentru ca o specializare de master să funcţioneze 

este de 15 studenţi. 
- toţi doctoranzii cu frecvenţă trebuie să efectueze 6 ore de activitate didactică.  
Art. 7. Se aprobă cererea nr. 4919/26.07.2012 formulată de către dna c.j. Simona Haiduc cu 

privire la neexercitarea căii de atac a recursului în dosarul nr. 949/30/2011* aflat pe rolul tribunalului 
Timiş, pentru motivele expuse.  

Art. 8. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 
 
 

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