
 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr. 2177 din 05.04.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 05.04.2013, 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, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta                              

   HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se propune spre aprobare Senatului universitar prelungirea liniei de credit pentru 
Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educaţie şi servicii în domeniile medicinei 
veterinare şi tehnologiilor inovative pentru RO 05”  cod SMIS – CSNR 2669, până la 
31.12.2013. 

 Art. 2. Se propune spre aprobare Senatului universitar cifra de şcolarizare pentru 
candidaţii străini din ţări terţe UE. 

Art. 3. Se respinge cererea dlui Simon Raul, masterand la Facultatea de Agricultură, de 
scutire de la plata taxei de cazare. 

Art. 4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor angajaţi ai universităţii. 
Art. 5. Se aprobă propunerea dnei Samfira Mirela de constituire în cadrul universităţii a 

Centrului de consiliere psihologică şi orientare în carieră, structurat astfel: 
a. Departament de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii, alcătuit 

din: 
As.dr. Lavinia Micu – reprezentant Imagine 
As.dr. Marius Boldea - statistician 

      Ş.l.dr. Sebastian Moisă – reprezentant IT 
b. Departamentul de consiliere psihologică şi orientare în carieră. 
c. Departamentul de promovare a universităţii şi voluntariat. 
 
Art. 6. Se aprobă cererea dlui Ursu Paul Sebastian, doctorand în anul III, de acordare a 

2 burse doctorale. 
Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 

pagina de internet a universităţii. 
        
 

 Rector,         Secretar şef, 

Prof.univ.dr. Paul Pîrşan           ing. Enikö Nădăşan 

 

      Cancelar general,   

     Lector.dr. Sorin Stanciu 
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