
 
 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 6013 din 24.09.2012 

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

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 24.09.2012, 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  reducerea normei didactice cu o oră pentru responsabilii cu asigurarea 

calităţii din departamente şi cu 2 ore la responsabilii pe facultăţi. 
Art. 2. Se decide ca referatele de deplasare în străinătate să fie depuse cu cel puţin 7 zile 

lucrătorare înaintea plecării. 
Art. 3. Se aprobă cererea de scutire de la plata taxei de cazare în cămin pentru luna octombrie, 

următorilor doctoranzi cu frecvenţă din anul II 2012/2013: Petrec Oana, Cocora Zoriţa, Proteasa 
Adelina, Hulea Călin şi Moraru Nicoleta. 

Art. 4. Se decide să nu se perceapă penalizări la taxa de cazare dacă se achită taxa datorată 
până la 01.10.2012. În caz contrar, restanţierii nu vor primi cazare în anul universitar 2012/2013. 

Art. 5. Se respinge cererea dlui Boroşu Sebastian – student cu taxă la Facultatea de 
Management Agricol - de reducere a taxei de şcolarizare cu 50% deoarece universitatea nu dispune de 
fonduri pentru a suporta această cheltuială. 

Art. 6. Se respinge cererea dlui Boldea Marius de reducere a taxei de şcolarizare cu 50% 
deoarece universitatea nu dispune de fonduri pentru a suporta această cheltuială. 

Art. 7. Se respinge cererea dnai Faur Adina de reducere a taxei de susţinere a tezei de doctorat 
cu 50% deoarece universitatea nu dispune de fonduri pentru a suporta această cheltuială. 

Art. 8. Se respinge cererea dnei Ocnean Monica de reducere a taxei de şcolarizare cu 50% 
deoarece universitatea nu dispune de fonduri pentru a suporta această cheltuială. 

Art. 9. Se decide valoarea premiilor acordate de Raiffeisen Bank pentru cei mai buni 2 
studenţi pe facultate, astfel: premiul I – 300 lei şi premiul II – 200 lei, precum şi contribuţia 
universităţii de 300 lei. 

Art. 10. Se aprobă deplasarea unor doctoranzi şi cadre didactice în străinătate. 
Art. 11. Se decide ca Decanatale să prelungească sesiunea de restanţe de toamnă în funcţie de 

situaţia de la fiecare facultate. 
Art. 12. Se decide transmiterea referatului dnei conf.dr. Hernea Cornelia de la Facultatea de 

Horticultură şi Silvicultură la dl. prof.dr. Gheorghe Dărăbuş pentru analiză şi soluţionare. 
Art. 13. 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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