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HOTĂRÂREA 
nr. 4220 din 08.07.2015 

 
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 08.07.2015, 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 avizează propunerile de modificare a Cartei universitare și se transmit spre consultare la 
C.E.A.C. 

Art.2. Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a clinicilor veterinare universitare  
ale Facultății de Medicină veterinară Timișoara și se transmite la C.E.A.C., cu observația că din cei trei 
medici veterinari angajați, unul trebuie plătit din fondurile proprii ale clinicilor. 

Art.3. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar tarifele pentru servicii de 
consultanță în vederea întocmirii amenajementelor pastorale. 

Art.4.  Se aprobă cererile de scutire de penalități la taxa de cămin nr. 4065/30.06.2015, 
4111/02.07.2015, 4051/29.06.2015, și 4211/08.07.2015. 

Art.5. Se aprobă cererea 4052/29.06.2015 de amânare a plății taxei de școlarizare până în 
11.09.2015. 

Art.6. Se aprobă cererea nr.4051/29.06.2015 de acordarea unui ajutor social ocazional de 
maternitate. 

Art.7. Se aprobă numirea domnului ing. Boboloacă Iulian ca responsabil cu monitorizarea datelor 
absolvenților și gestionarea platformei pentru implementarea studiului național, în cadrul proiectului 
INFO-HE „Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă”. 

Art.8. Se avizează referatul nr. 4040/29.06.2015 de scoatere la concurs a postului de registrator – 
arhivar, cu studii medii și se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.9. Se  avizează referatul nr. 4135/06.07.2015 de acordare a indemnizației de conducere 
pentru personalul angajat în funcția de secretar șef la facultățile din universitate, în conformitate cu 
prevederile legale. 

Art.10. Se aprobă deplasarea în străinătate a unui angajat al contractului de cercetare al cărui 
director de proiect este conf.univ.dr. Bungescu Sorin. 

Art 11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar numirea interimară ca 
director C.S.U.D.  adomnului prof.univ.dr. Florian Borlea pentru perioada 23.07.2015 – 23.01.2016. 

Art.12.  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, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


