
 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr.  3746 din 04.06.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 04.06.2013, 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 aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice din universitate.  
Art. 2. Se decide ca disciplinele facultative să fie normate doar în posturile didactice 

vacante din statele de funcţii. 
Art. 3. Se decide ca orele pentru disciplina Practică să fie trecute în statele de funcţii la 

rubrica „Alte activităţi”. 
Art. 4. Se decide ca numărul de ore din posturile didactice - în anul universitar 

2013/2014 -  să rămână la fel ca în anul anterior. 
Art. 5. Se propune spre aprobare Senatului universitar o taxă de garanţie în cazul 

producerii unor pagube în Aula universităţii de către cei ce folosesc Aula Magna, în valoare de 
500 lei. 

 Art. 6. Se aprobă modificarea Regulamentului de acordare a titlului de Doctor Honoris 
Causa. 

Art. 7. Se aprobă cererea dlui ş ,l.dr. Vintilă Teodor de susţinere financiară de către 
universitate a Proiectului transfrontalier cu codul HURO/1001/193/2.2.2., pentru activităţile din 
etapa februarie – mai 2013, în valoare de 34.700 euro. 

Art. 8. Se decide prelungirea termenului de achitare a taxei de cazare fără penalităţi, 
până în 17.06.2013. 

Art. 9. Se respinge cererea dlui Bumb Daniel de transformare a postului de tehnician în 
post de inginer, pentru că nu se justifică  un post de inginer pentru postul respectiv. 

 Art. 10. 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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