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HOTĂRÂREA 
nr. 5287 din 22.09.2014 

 
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 22.09.2014, 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 acordarea unui premiu celui mai bun student din facultate pentru rezultate deosebite la 
învăţătură în anul universitar 2013/2014. 

Art.2.  Se decide ca domnul Cercel Ionel Cătălin să plătească după reînmatriculare diferenţa dintre taxa de 
şcolarizare pentru anul universitar 2014/2015 – 4500 lei/an- şi suma achitată deja. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 5247/22.09.2014 de participare a unui cadru didactic la un proiect POSDRU, 
derulat de Academia Română, Filiala Timişoara. 

Art.4. Se decide transmiterea la Academia Română, Filiala Timişoara a 2 cărţi pentru premiile Academiei 
Române pe anul 2012: Berar Viorel, Băla Maria, Dobrei Alin, Iordănescu Olimpia Alina, Poşta Gheorghe, Ghiţă Alina, 
Poşta Daniela Sabina – Horticultură Practică, Editura de Vest, Pădeanu Ioan – Creşterea ovinelor. Reproducere, 
ameliorare, tehnologii de creştere, Editura Mirton, Timişoara. 

Art.5. Se aprobă cererile nr. 5066/15.09.2014 şi 5220/19.09.2014 de reducere a taxei de şcolarizare cu 50% 
pentru  anul universitar 2014/2015. 

Art.6. Se avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 5176/17.09.2014 a domnului 
prof.univ.dr. Valeriu Tabără privind menţinerea calităţii de titular pe funcţia de profesor universitar, la Facultatea de 
Agricultură,  pentru anul universitar 2014/2015. 

Art.7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.8. Se respinge cererea nr. 5213/18.09.2014 de amplasare în campus a unei rulote comerciale de tip fast 

food. 
Art.9. Se respinge cererea nr. 4999/20.09.2014 de cazare în căminul 5G a unei angajate a universităţii şi se 

decide cazarea acesteia în căminul 4, cu achitarea integrală a taxei. 
Art.10. Se aprobă cererea nr. 5145/16.09.2014 de cazare în căminul C5 a unei studente la master de la 

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, după încheierea situaţiei şcolare pentru anul universitar 2013/2014. 
Art.11. Se respinge cererea nr. 4988/11.09.2014 de scutire de la plata penalităţilor la taxa de cămin. 
Art.12. Se decide exmatricularea din cămin în anul universitar 2014/2015 pentru abateri repetate de la 

Regulamentul intern de funcţionare a căminelor studenţeşti a următorilor studenţi din cadrul Facultăţii de Medicină 
veterinară: Ciobanu Mihai, Onică George, Oprea Despina, Marin Ana Maria, Oanea Roxana, Munteanu Liana. 

Art.13. Se avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar structura anului universitar 2014/2015. 
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. Arany Enikö 

 
Cancelar general, 

Lector.dr. Sorin Stanciu 
 
 


