
 
 
 
 

          HOTĂRÂREA   
                                                                      nr. 614 din 04.02.2014 

 
 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 04.02.2014, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 
emite prezenta                              

 
   HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se decide ca studenţii restanţieri la taxele de cazare şi şcolarizare să nu fie primiţi în 
cămin repectiv la examene, decât după achitarea taxelor datorate. 

Art. 2. Se aprobă o serie de cereri de scutire de la plata penalităţilor la taxa de cazare.  
Art. 3. Se aprobă propunerile facultăţilor privind componenţa comisiilor de admitere, licenţă şi 

dizertaţie pentru sesiunea 2014. 
Art. 4. Se aprobă susţinerea publică a unei teze de doctorat fără achitarea taxei. 
Art. 5. Se aprobă cererea dlui Milos Zurzevic de folosire a camerei în care este cazat ca sediu al 

Asociaţiei Studenţilor Timoceni Timişoara. 
Art. 6. Se stabileşte taxa de şcolarizare la doctorat aferentă perioadei de prelungire solicitate de 

către un angajat al universităţii. 
Art. 7. Se aprobă publicarea unui anunţ în Ghidurile regionale. 
Art. 8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.9. Se aprobă cererea dlui Martin Adrian – administratorul S.C. Agro Campus S.R.L. – de 

prelungire a contractului de comodat pentru sediul social şi a celor 5 puncte de lucru şi acordarea unui 
împrumut financiar. 

Art. 10. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Camelia Tulcan de eliberare din funcţia de 
coordonator al Laboratorului de cercetări fizico-chimice din cadrul Platformei de cercetare interdisciplinară 
şi numirea dnei conf.univ.dr. Isidora Radulov în această funcţie. 

Art. 11. Se aprobă cererea Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură de achiziţionare a unor aparate 
pentru Decanat din cota de 10% din încasările facultăţii. 

Art.12. Se aprobă cererea Facultăţii de Medicină veterinară de multiplicare a testelor grilă pentru 
examenul de licenţă din anul 2014 în 100 de exemplare. 

Art.13. Se aprobă cererea dnei ş.l.dr. Pascu Corina de la Facultatea de Medicină veterinară de 
multiplicare a cursului „General epidemiology and communication skills in veterinary medicine” în 50 de 
exemplare. 

Art. 14. Se aprobă demararea procedurii de revizuire a Regulamentului de admitere pentru 
sesiunea 2014, a Regulamentului de activitate profesională a studenţilor şi a Fişei disciplinei. 

 Art. 15. 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. Arany Enikö  
   
 
      Cancelar general,    
   
     Lector.dr. Sorin Stanciu  
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