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HOTĂRÂREA 

nr. 7391 din 11.11.2015 
 
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 11.11.2015, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările 
și completările ulterioare,  

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7058/02.11.2015 

privind data înmatriculării pentru cele două locuri la studii universitare de doctorat primite suplimentar de 
la M.E.C.Ș.     

Art.2. Se aprobă repartizarea locurilor primite la studiile universitare de doctorat pe domenii și 
calendarul admiterii astfel: 

- 1 loc domeniul Agronomie 
- 1 loc domeniul Zootehnie 

Calendarul admiterii: 
- Depunerea dosarelor 16 noiembrie 2015; 
- Colocviul de admitere 17 noiembrie 2015; 
- Data înmatriculării 18 noiembrie 2015. 
Art.3. Se aprobă cererea nr. 7343/10.11.2015 privind susținerea financiară pentru cererea de 

rambursare nr.5 din cadrul contractului cu nr. 134601/10.11.2011 „Elaborarea planului de management 
integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia”. 

Art.4.  Se respinge cererea nr. 7037/02.11.2015 privind prelungirea contractului individual de muncă. 
Art.5.  Se aprobă cererea nr. 7301/09.11.2015 de multiplicare la Litografia universității a următoarelor 

formulare: 
- Declarație de confidențialitate și de interes în 100 de exemplare; 
- Raport de evaluare a cadrului didactic de către studenți în 500 de exemplare; 
- Chestionare de evaluare a cadrului didactic de către studenți în 3000 de exemplare; 
- Lista cu studenții eligibili în 500 de exemplare. 
Art.6. Se aprobă cererile nr. 7228/05.11.2015 și 7229/05.11.2015 ale unor studenți de la Facultatea de 

Zootehnie și Biotehnologii și Medicină Veterinară. 
Art.7. Se aprobă cererea nr. 7183/04.11.2015 a unui student de la Facultatea de Medicină Veterinară 

de scutire a plății tranșei a II-a pentru anul universitar 2014 – 2015 și reînmatriculare în anul II cu plata 
taxei de școlarizare integral pentru anul universitar 2015 – 2016. 

Art.8. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.9. Se respinge cererea nr. 7366/11.11.2015 de reducere a taxei cu 50% din valoarea taxei de 

școlarizare pentru modulul psihopedagogic.   
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Art.10. Se aprobă cererea nr. 7388/11.11.2015 pentru șef de palier la Căminul 3, etajul 1. 
Art.11. Se aprobă cererea nr. 6782/26.10.2015 de prelungire a contractului individual de muncă cu trei 

luni. 
Art.12. Se respinge cererea nr. 7067/02.11.2015 de reducere a penalităților la taxa de cămin. 
Art.13. Se aprobă acordarea unui spor de 20% din venituri proprii pentru personalul nominalizat din 

Cantina universității, începând cu data de 01.10.2015. 
Art.14. Se aprobă acordarea gradațiilor de merit conform propunerilor facultăților, începând cu data de 

01.10.2015. 
Art.15. Se respinge cererea nr. 6418/12.10.2015 a unor cadre didactice de la Facultatea de Medicină 

Veterinară de acordare a sporului de doctorat. 
Art.16. Se aprobă cererea nr. 7288/09.11.2015 de prelungire a contractului de locațiune pentru un an. 
Art.17. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de 

internet a universităţii. 
 
        Rector,     Secretar șef interimar, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Dr.ing. Carolina Popa 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


