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HOTĂRÂREA 
nr. 3078 din 12.05.2015 

 
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 12.05.2015, 
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 aprobă multiplicarea la Litografia universității a 25 de exemplare din Ghidul 

pentru examenul de licență, programul de studiu Biologie, pentru anul 2015. 
 Art.2. Se aprobă propunerea nr. 3074/12.05.2015 de numire a domnului șef lucr.dr. 

CAMEN DORIN ca reprezentant al universității, la preluarea imobilului și a tuturor activităților 
aferente din comuna Gurahonț, în calitate de co-administrator al Parcului dendrologic 
„Arboretum Sylva”. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 3073/12.05.2015 referitoare la confecționarea unor materiale 
publicitare pentru a fi oferite grupului de studenți și cadre didactice de la Universitatea Purdue 
din S.U.A. 

Art.4. Se aprobă și se transmite spre avizare Senatului universitar propunerea Facultății 
de Agricultură nr. 629/11.05.2015 de înlocuire a doamnei conf.univ.dr. Niță Simona cu domnul 
șef lucr.dr. Crista Florin în Comisia de Etică universitară. 

Art.5. Se respinge cererea nr. 3038/11.05.2015 a unui angajat al universității. 
Art.6. Se decide a nu se exercita calea de atac a apelului împotriva sentinței civile nr. 

587/23.03.2015 pronunțată de Tribunalul Timiș – Secția 1 Civilă, în dosarul nr. 2868/30/2014. 
Art.7. Se aprobă cererea nr. 3021/08.05.2015 de prelungire a termenului de achitare a 

taxei de școlarizare de către o studentă de la Facultatea de Agricultură. 
Art.8. Se aprobă încheierea unui Parteneriat de colaborare cu Asociația Agri Bio 

Concept. 
Art.9. Se aprobă cererile nr. 2939/06.05.2015 și 2941/06.05.2015 de menținere a taxei de 

cazare la Căminul 4, camera 403 la valoarea actuală pentru lunile aprilie, mai și iunie. 
Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 

3009/08.05.2015 de acordare a calității de cadru didactic asociat domnului prof.univ.dr. 
Lixandru Benoni. 

Art.11. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 
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Art.12. Se aprobă referatul nr. 331/23.01.2015 de la Serviciul Tehnic – Achiziții pentru 

obținerea certificatelor de performanță energetică a clădirilor facultăților de Agricultură și 
Zootehnie și Biotehnologii. 

Art.13. 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 


