
Septembrie 2010 

Birou de senat 07.09.2010 
1. Se aprobă cererea domnului prof.dr. Dărăbuş Gheorghe pentru repartizarea unei săli IT la 

etajul VI în clădirea Agriculturii (mansardă). 
2. Se aprobă comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat de către: Oprea 

Lăcrămioara, Popa Oana. 
3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
4. Se respinge cererea de reducere a taxei de şcolarizare a doamnei Gherasim Voichiţa. 

 
Senat 09.09.2010 

1. Se aprobă statele de funcţii pentru anul universitar 2010-2011. 
2. Se decide ca orele din posturile vacante propuse pentru a fi ţinute în regim de plata cu ora 

să se ţină pe grupe nu pe subgrupe. 
3. Se aprobă ca profesorii ce sunt conducători de doctorat care au mai mult de opt doctoranzi 

cu taxă în stagiu să fie în continuare plătiţi. 
4. Se aprobă lista profesorilor onorifici: prof.dr. Drinceanu Dan (C.S.I), prof.dr. Rusu Ioan, 

prof.dr. Goian Mircea, prof.dr. Vintilă Ioan, prof.dr. Stanciu Gavril, prof.dr. Coman 
Marian, prof.dr. Falcă Constantin, prof.dr. Cosoroabă Iustin, prof.dr. Bolte Simion, 
prof.dr. Trif Radu, prof.dr. Drăgănescu Emil, prof.dr. Crăiniceanu Eugeniu, prof.dr. 
Gîrban Zeno. 

5. Se aprobă cererea unui cetăţean grec de a studia masteratul la USAMVB Timişoara. 
6. Se aprobă cererea de colaborare dintre Salonic şi Szeged cu USAMVB Timişoara. 
7. Se aprobă înfiinţarea Departamentului de Imagine din cadrul Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, care să aibă câte unul sau doi 
reprezentanţi de la fiecare facultate şi departament. 

8. Se aprobă cerea doamnei Fota Izabella de a nu plăti cazarea în cămin. 
9. Se aprobă cererea doctoranzilor din anul III de a nu plăti cazarea în cămin. 
10. Se aprobă premierea celor mai buni studenţi pentru rezultatele deosebite la învăţătură pe 

facultăţi cu următoarele sume: locul I – 300 lei, locul II – 200 lei, locul III – 100 lei. 
11. Se resping cererile de reducerere a taxei de şcolarizare cu 50% a unor angajaţi. 
12. Se aprobă cererea de scutire a taxei de cămin a studentei Pleşca Cosmina care provine de 

la Casa copilului Găvojdia. 
13. Se aprobă cererea Ligii studenţilor de a păstra plata fondului de garantare. 
14. Se decide ca Rectoratul să transmită domnului prof.dr. Grigoroiu Eugenie raportul făcut 

de către comisia formată din decanii facultăţilor (mai puţin de către domnul prof.dr. 
Păcală Nicolae) referitor la problemele sesizate. 

15. Se aprobă ca fiecare conducător de doctorat de la Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare să poată primi la doctorat doi studenţi doctoranzi la zi fiind un domeniu 
nou de doctorat (Ingineria Produselor Alimentare). 



16. Se aprobă taxa de susţinere a tezelor de doctorat: 500 lei pentru cei care susţin până la 
01.01.2011, iar pentru cei care nu mai sunt în termen taxa de 2100 lei. 

17. Se decide ca studenţii de anul I de la facultăţiile de Agricultură şi Horticultură şi 
Silvicultură să înceapă anul universitar cu o săptămână de practică. 

18. Se aprobă acordarea titlului de Doctor în Ştiinţe pentru Rusmir Robert. 
19. Se aprobă cererea domnului Moroşan Gheorghe nr. 5483/17.08.2010 de rectificare a 

numărului cadastral din L.L. 443/1 în L.L. 943/1 (pentru suprafaţa de 1,3 ha Herendeşti). 
 
Birou de senat 14.09.2010 

1. Se aprobă structura anului universitar 2010-2011 
2. Se decide ca prodecanii facultăţiilor să se ocupe de intructajul cu protecţia muncii. 
3. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de către dl. şef lucrări 

Piloca Lorin. 
4. Se respinge cererea de reducere a taxei de doctorat cu 50% a doamnei Boacă Viorica. 
5. Se aprobă reducerea taxei de cămin a doctoranzilor POSDRU înmatriculaţi la 01.10.2008. 
6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 

 
Birou de senat 21.09.2010 

1. Se aprobă editarea unui caiet unic pe universitate pentru practica studenţilor. 
2. Se aprobă comisiile de admitere la doctorat pe facultăţii. 
3. Se aprobă comisiile de avizare a activităţii de cercetare pe universitate. 
4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 

 
Birou de senat 27.09.2010 

1. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de către: Bognar Iosif 
Attila. 

2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 
 
Senat 27.09.2010 

1. Se aprobă propunerea Facultăţii de Agricultură de înlocuire a domnului prof.dr. Rusu 
Ioan din Senatul universităţii cu domnul conf.dr. Niţă Lucian. 

2. Se aprobă ca orele din posturile vacante plătite în regim de plată cu ora să se ţină pe 
grupe şi de către doctoranzi conform legii (maxim 6 ore) şi să se plătească în funcţie de 
fondurile universităţii  

3. Se aprobă prelungirea programului de practică la Facultăţile de Agricultură, Management 
Agricol şi Zootehnie şi Biotehnologii. 

4. Se aprobă cererea de prelungire a domnului prof.dr. Milan Martinov de la Novi Sad ca 
profesor asociat la Facultatea de Agricultură în anul universitar 2010-2011. 

5. Se aprobă cererea de confinanţare a proiectului POSDRU – corelarea învăţământului pe 
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. 



6. Se aprobă cererea domnului Mihalea Vasile de creştere a preţului per pagină tipărită de la 
0,040 lei la 0,045 lei a de la Litografia universităţii. 

7. Se respinge cererea de reducere a taxei de şcolarizare cu 50% a doamnei Gavrilă Codruţa. 
8. Se respinge cererea de reducere a taxei de doctorat cu 50% a doamnei Boacă Viorica. 
9. Se aprobă cererea de scutire a taxei de cămin a studentei Zevedeanu Marta. 
10. Se aprobă unificarea a două departamente în cadrul Facultăţii de Agricultură şi anume 

Protecţia plantelor cu Biologia şi organizarea alegerilor pentru funcţia de director de 
departament. 

11. Se aprobă scutirea taxei de cămin pentru şefii de cămin cu 100% şi cu 50% a şefilor de 
palier. 

 
 


