
 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr. 692 din 12.02.2013 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 12.02.2013, 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 propun spre aprobare Senatului universitar taxele pentru fondul de vânătoare 
Cralovăţ, cu menţiunea că pentru cadrele didactice ale universităţii acestea sunt 50% din 
propuneri şi studenţii sunt scutiţi 100% de la plata acestora. 

Art. 2. Se decide numirea unei comisii de analiză a situaţiei Clădirii Facultăţii de 
Management Agricol şi T.P.A.  

Art. 3. Se aprobă propunerile Facultăţilor de Management agricol, T.P.A. şi Zootehnie şi 
Biotehnologii pentru comisiile de diplomă, disertaţie şi admitere 2013. 

Art. 4. Se hotărăşte ca în perioada sesiunilor de examene, studenţii vor avea acces 
pentru a învăţa, numai în amfiteatre şi sălile din Biblioteca universităţii. 

Art. 5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
Art. 6. Se aprobă propunerea dlui conf.dr. Tiberiu Iancu  de începere a demersurilor 

necesare încheierii unei colaborări cu firma S.C. MS Expertmob S.R.L. Bucureşti pentru a 
participa la licitaţiile pentru proiectele lansate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
privind organizarea de acţiuni de formare profesinală pentru fermierii care au accesat Măsura 
141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” în Regiunea Vest. 

Art. 7. Se aprobă Comisia de admitere pe universitate pentru sesiunea 2013. 
Art. 8. 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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