
 

 

 

  

    

 

 

          HOTĂRÂREA   

                                                              nr.  7048 din 26.09.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 26.09.2013, 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 decide ca deschiderea anului universitar să aibă loc luni, 30 septembrie 2013 
şi se aprobă programul.  

Art. 2. Se propune Senatului universitar completarea Comitetului director al Staţiunii 
Didactice din Timişoara cu dl.ing. Degianski Alexander. 

Art. 3. Se aprobă transferul următoarelor cadre didactice, între departamente şi/sau 
facultăţi: 

La Facultatea de Agricultură 
- ş.l.dr. Adina Horablaga se transferă în cadrul Facultăţii de Agricultură, de la 

departamentul I la departamentul II; 
- ş.l.dr. Monica Hărmănescu se transferă de la Facultatea de Agricultură - 

departamentul I la Facultatea de Management agricol -  departamentul II; 
- ş.l.dr. Blenesi Dima Attila se transferă în cadrul Facultăţii de Agricultură, de la 

departamentul II la departamentul I; 
- ş.l.dr. Crista Narcisa, as. Mărghitan Alina, as. Săvescu Iasmina, as. Samfira Mirela, 

prep. Gavrilă Codruţa, prep. Boacă Viorica se transferă în cadrul Facultăţii de 
Agricultură, de la departamentul III la Departamentul de Pregătire a Personalului 
Didactic. 

La Facultatea de Management agricol 
- ş.l.dr. Orboi Manuela Dora se transferă de la Facultatea de Management agricol, 

departamentul Management şi dezvoltare rurală la Facultatea de Agricultură -  
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic. 

- ş.l.dr. Iosim Iasmina se transferă în cadrul Facultăţii de Management agricol de la 
departamentul Economia şi finanţarea firmei la departamentul Management şi 
dezvoltare rurală. 

La Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
- conf.univ.dr. Nistor Eleonora se transferă de la Facultatea de Zootehnie şi 

Biotehnologii – departamentul II la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură – 
departamentul II. 
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Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar modificarea Regulamentului de 
admitere la ciclul de studii universitare de doctorat. 

Art. 5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 6. Se aprobă cererea nr. 6975/25.09.2013 de reducere cu 50% a taxei de 

şcolarizare la master în anul univ. 2013/2014.  
Art. 7. Se aprobă cererea nr. 6948/25.09.2013 de scutire de la plata taxei de şcolarizare 

la master în anul univ. 2013/2014 a unei studente orfane. 
Art. 8. Se propune spre aprobare Senatului universitar funcţionarea programului de 

studii universitare de master „Securitatea şi calitatea produselor horticole primare” de la 
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, cu un număr mai mic de studenţi decât numărul minim. 

Art. 9. Se propune spre aprobare Senatului universitar creşterea regiei universităţii din 
contractele de cercetare de la 16% la 25%, cu excepţia proiectelor unde se prevede o altă 
valoare. 

    Art. 10. Se propun spre aprobare Senatului universitar modificările  statelor  de funcţii, 
ca urmare a încheierii admiterii din sesiunea de toamnă, la licenţă şi masterat, precum şi a 
asigurării integrale a normelor didactice pentru cadrele didactice titulare din USAMVBT. 

Art. 11. 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 


