
 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr. 504 din 05.02.2013 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 05.02.2013, 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 şi ale studenţilor, 
emite prezenta                              

   HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se propune spre aprobare Senatului universitar înfiinţarea cercului studenţesc 
„Protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii”. 

Art. 2. Se stabileşte calendarul întocmirii analizei de management  - depunerea până în 
14.02.2013; întocmirea planurilor operaţionale la facultăţi – 21.02.2013 şi întocmirea planului 
operaţional la nivel de universitate – 26.02.2013. 

 Art. 3. Se decide ca planurile de învăţământ ale programelor de studii care fac parte din 
acelaşi domeniu de licenţă să fie identice pentru anii de studii I şi II, urmând ca din anul III să se 
facă repartizarea studenţilor pe program, numărul minim de studenţi fiind de 30 stud./an. Pentru 
domeniile cu un singur program de studii, nr. minim de studenţi trebuie să fie 25 stud./an . 

 Art. 4. Se decide ca la programele universitare de master numărul minim de studenţi 
trebuie să fie de 20 stud./an.  

Art. 5. Se aprobă propunerile Facultăţilor de Agricultură şi Horticultură şi Silvicultură de 
comisii pentru examenul de licenţă/diplomă, disertaţie şi admitere 2013.  

Art. 6. Se aprobă cererea dlui conf.dr. Poşta Gheorghe de alocare a unor suprafeţe 
pentru activităţi de cercetare. 

Art. 7. Se aprobă cererea dnei prof.dr. Băla Maria de atribuire a unor suprafeţe de teren 
de la Baza Didactică şi de Cercetare pentru câmpuri didactice. 

Art. 8. Se aprobă comisiile pentru susţinerea colocviului de admitere la gradul didactic I. 
Art. 9. Se aprobă cererea Facultăţii de Medicină Veterinară de reînnoire a contractului 

de monitorizare dozimetrică individuală pentru cele 6 persoane posesoare ale permisului de 
exercitare în domeniul nuclear. 

Art. 10. Se decide transmiterea cererii dnei Bohatir Paula Iuliana - doctorandă la 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – la echipa de management a proiectului pentru 
analiză. 

Art. 11. Se aprobă cererea dnei Boacă Viorica – doctorandă la Facultatea de 
Agricultură- de achitare  a ultimei tranşe din taxa de şcolarizare la doctorat în valoare de 1750 
lei. 

Art. 12. Se propune spre aprobare Senatului universitar taxa pentru caietul de sarcini 
pentru licitaţii – 100 lei şi taxa de garanţie a contractelor de închiriere – 15% din valoarea 
contractului pe un an. 

Art. 13. Se aprobă ca regia universităţii din contractele de cercetare să fie 16% din toate 
tipurile de contracte şi încasări. 
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Art. 14. Se decide ca studenţii restanţieri la taxa de cazare în căminele universităţii să 
mai poată plăti aceste taxe timp de 5 zile fără penalizare; în caz contrar se aplică prevederile 
art. 5 din Contractul de închiriere. 

Art. 15. Se aprobă cererea Facultăţii de Medicină Veterinară de multiplicare în 110 
exemplare a testelor grilă pentru examenul de licenţă. 

Art. 16. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 
Art. 17. Se aprobă cererile dnei Gogan Alina şi Truşcă Raluca de acordare a câte 2 

burse pentru stagiul de pregătire la doctorat în Ungaria. 
Art. 18. Se aprobă cererea dnei Fântână Elena  - angajată la Biblioteca universităţii – de 

reducere cu 50% a taxei de cazare în căminul universităţii în anul universitar 2012/2013. 
Art. 19. 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  


