
 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA   

nr. 7023 din 23.10.2012 

 

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

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 23.10.2012, 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 propune spre aprobare Senatului universitar modificarea art. 6 din Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale în cadrul 

proiectului POSDRU/89/1.5/S/62371.   

Art. 2. Se propune spre aprobare Senatului universitar regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Consultativ de pe lângă USAMVBT. 

Art. 3. Se aprobă înfiinţarea unui birou/compartiment/departament de management proiecte.  

Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar modificarea numelui universităţii 

astfel: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Regele Mihai I al României” din 

Timişoara. 

Art. 5. Se propune spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de privind acordarea 

burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la USAMVB din Timişoara.  

Art. 6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 

Art. 7. Se aprobă cererea doctoranzilor din anul IV medicină veterinară de amânare a plăţii 

taxei de cazare până la primirea burselor. 

Art. 8. Se aprobă exmatricularea unor studenţi de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

şi de reînmatriculare de la Facultatea de Management Agricol.  

Art. 9. Se decide să se analizeze şi să se clarifice situaţia promovărilor pe trepte la toţi 

angajaţii universităţii. 

Art. 10. Se aprobă solicitarea dlui conf.dr. Popescu Cosmin - decanul Facultăţii de 

Agricultură, de repartizare a activităţii de practică în alt interval decât cel prevăzut în structura cadru a 

anului universitar 2012/2013. 

Art. 11. Se aprobă cererea unor doctoranzi din anul II de amânare a plăţii taxei de cazare în 

cămin până la primirea burselor. 

Art. 12. Se aprobă cererile privind facilităţi la cazare pentru dna Fota Izabella, dna Andreea 

Lupu şi dl Marius Balint. 

Art. 13. 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 
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