
 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA   

nr. 6649 din 12.10.2012 

 

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

Timişoara reunit în şedinţa din data de 12.10.2012, 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 semnarea unui acord de colaborare cu Banca ING. 

Art. 2. Se decide numirea unei comisii de anchetă pe Codul muncii pentru analiza situaţiei de la 

Sala de sport. 

Art. 3. Se aprobă achitarea de către universitate a taxei de autorizare RENAR a Laboratorului de 

încercări pentru detecţia aflatoxinelor – CIMCA şi a Laboratorului de genetică moleculară, în valoare de 

20.000 lei. 

Art. 4. Se aprobă propunerile Facultăţilor de T.P.A. şi de Management agricol de exmatriculare a 

unor studenţi pentru neîndeplinirea numărului de credite transferabile la sfârşitul anului universitar 

2011/2012 şi/sau neachitarea taxei de şcolarizare aferente anului universitar 2011/2012. 

Art. 5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 

Art. 6. Se aprobă cererea dnei conf.dr. Radulov Isidora de susţinere financiară de către universitate 

a proiectului HURO/01001/129/2.2.2. „Investigation of priority hazardous substances in the Maros River: 

establishment of a microbial culture collection for bioaugmentation purposes” cu suma de 77.350 euro, cu 

condiţia rambursării ulterioare. 

Art. 7. Se aprobă cazarea gratuită în căminele universităţii a 18 cadre didactice şi studenţi de la 

Facultatea de Medicină veterinară din Debrecen, în perioada 25.10.2012 – 28.10.2012, cu condiţia încheierii 

unui contract de colaborare prin care să se asigure reciprocitatea. 

Art. 8. Se aprobă acordarea contravaloarea unei burse dnei drd. Moşneang Crina Laura pentru a 

continua stagiul de mobilitate externă. 

Art. 9. Se aprobă cererea Ligii studenţilor Agrowest din USAMVBT de amânare a plăţii cazării 

până la primirea burselor pentru doctoranzii din anul III POSDRU cazaţi în căminele universităţii. 

Art. 10. Se aprobă cererea dlui Ioja Boldura Florin, doctorand în anul III şi a dnei Ioja Boldura 

Oana, doctorandă în anul II, de amânare a plăţii cazării până la primirea burselor. 

Art. 11. Se aprobă cererea studentului Suciu Bogdan Valentin – persoană cu handicap grav – de 

reducere cu 50% a taxei de cazare şi de masă, în anul univ. 2012/2013. 

Art. 12. Se aprobă cererea dnei c.j. Simona Haiduc de întocmire a unei documentaţii exacte de 

suprapunere şi scoaterea din inventar a parcelelor identificate conform actelor anexate la cerere. 

Art. 13. Se aprobă referatul dlui prof.dr. Bura Marian de multiplicare a cursului „Tehnologia 

creşterii animalelor de blană carnivore” la litografia universităţii, în 100 exemplare. 

Art. 14. Se aprobă cererea studentei Branduşan Valeria de la Facultatea de Management agricol de 

scutire de plata taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2012/2013 pentru că este orfană şi nu are nici un venit. 

Art. 15. Raportat la adresa Sindicatului din USAMVB Timişoara nr. 6037/24.09.2012 se decide ca 

în perioada sărbătorilor de iarnă angajaţii să primească tichete valorice în limita fondurilor disponibile. 

Art. 16. 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 
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