
 
 
 
 
 

          HOTĂRÂREA   
                                                              nr. 162 din 21.01.2014 

 
 
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 21.01.2014, 
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 cererea dnei conf.univ.dr. Camelia Tulcan – coordonator CEAC, de 
decalare a termenului de finalizare a Fişei de autoevaluare a performanţelor cadrelor didactice 
şi de începere a procesului de autoevaluare pentru anul 2013 în conformitate cu documentele 
aflate în vigoare. 

Art. 2. Se stabileşte data organizării expoziţie TIMAGALIM pentru 30 mai 2014.  
Art. 3. Se stabileşte perioada pentru Sesiunea de comunicări ştiinţifice în intervalul       

29 – 30 mai 2014. 
Art. 4. Se stabilesc obiectivele de investiţii şi dotările pentru anul 2014. 
Art. 5. Se stabileşte data de începere a anului universitar 2014/2015 pentru 29 

septembrie 2014. 
Art. 6. Se hotărăşte ca admiterea în sesiunea 2014 să se facă în funcţie de media de la 

examenul de bacalaureat iar ca şi criteriu de departajare pentru medii egale, să fie luată în 
considerare nota de la o probă a acestui examen, aceasta fiind stabilită prin metodologia 
proprie de admitere. 

Art. 7. Se aprobă reînmatricularea unor studenţi la Facultatea de Medicină Veterinară. 
Art. 8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.9. Se respinge cererea nr. 9383/19.12.2013 de reducerere a texei de cazare.   
 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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