
 

 

 

 

             HOTĂRÂREA   

                                                                 nr.  4949 din 25.07.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 25.07.2013, 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 utilizarea numelui nou al 
univesităţii începând cu anul universitar 2013-2014. 

Art.2. Se hotărăşte următorul calendar pentru sesiunea de toamnă: 
- inscrieri la ciclul universitar de licenţă şi master: 09.09.2013 – 27.09.2013 
- susţinerea examenului de licenţă şi disertaţie: 23-09-2013 – 25.09.2013 
- sesiunea de restanţe, reexaminări, măriri de note: 09.09.2012 – 21.09.2013 
Art.3. Se respinge cererea nr. 4896/23.07.2013 de a reveni asupra măsurilor luate prin 

Hotărârea Senatului universitar nr. 4292/28.06.2013. 
Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se aprobă parţial cererea nr. 4907/24.07.2013, în sensul că se aprobă acordarea 

unei burse în valoare de 500 lei, din veniturile proprii ale universităţii. 
Art.6. Se propun spre aprobare Senatului universitar o serie de tarife, în calitatea 

universităţii de custode al unor arii protejate aflate în subordinea USAMVBT, potrivit legislaţiei în 
vigoare. 

Art.7. Se aprobă înscrierea dlui Poteleanu Dragoş George, deţinătorul premiului III la 
Olimpiada Naţională de Tehnologii – Agricultură - Creşterea animalelor la Facultatea de 
Zootehnie şi Biotehnologii. 

Art.8. Se respinge cererea unui cadru didactic din universitate, de scutire de la plata 
taxei de cazare în cămin, pe perioada cât a lipsit. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 4782/18.07.2013 de închiriere a liniei tehnologice de 
prelucrarea laptelui de către S.C. IAN-CRIS PROD S.R.L. 

Art.10. Se aprobă parţial cererea nr. 4931/25.07.2013, în sensul că se aprobă acordarea  
burselor doar pentru perioada cât a fost în activitate, în valoare de 500 lei, din veniturile proprii 
ale universităţii. 

Art.11. Se hotărăşte ca dl. ing. Sorin Urlan să verifice situaţia şi să propună modalitatea 
de reparare a acoperişului clădirii Facultăţii de Agricultură.     

Art. 12. Se aprobă achitarea plăţii cu ora aferente lunii mai 2013.  
Art. 13. Se respinge cererea unor doctoranzi de acordarea unor burse. 
Art. 14. 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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