
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 835 din 14.02.2012 

 
 
 

Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
din Timişoara reunit în şedinţa din data de 14.02.2012, în conformitate cu 
prevederile art. 73 al. 1din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 2 din LEN 
nr. 1/2011, 

Având în vedere Raportul Comisiei de validare a candidaturilor propunerile 
facultăţilor, cererile cadrelor didactice şi ale studenţilor, emite prezenta 

 
                                      
 

   HOTĂRÂRE 
 
Art. 1 Se aprobă validarea celor două candidaturi pentru funcţia de rector: cea a 
domnului prof.dr. Adrian Grozea şi cea a domnului prof.dr. Paul Pîrşan.  
Art. 2 Se aprobă Metodologia de desemnare a prorectorilor, prodecanilor şi 
selectare a decanilor.  
Art. 3 Se aprobă constituirea următoarelor Comisii ale Senatului universitar:  

- Comisia didactică 
- Comisia de cercetare ştiinţifică 
- Comisia social - administrativă şi probleme studenţeşti 
- Comisia de etică 
- Comisia de relaţii internaţionale 
- Comisia de extensie universitară şi relaţia cu mediul de afaceri. 

Art. 4 Se aprobă propunerile facultăţilor pentru cifra de şcolarizare pentru anul 
universitar 2012/2013. 
Art. 5 Se amână aprobarea propunerilor facultăţilor pentru efectuarea orelor în 
regim de plata cu ora de către cadre didactice asociate în sem. II al anului univ. 
2011/2012 pentru a se completa documentaţia necesară. 
Art. 6 Se aprobă propunerea Consiliului Facultăţii de Medicină Veterinară de 
efectuare a orelor din norma didactică la plata cu ora, până la sfârşitul anului univ. 
2011/2012, de către doamna prof.dr. Carmen Ganţă pentru că s-a pensionat. 
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Art. 7 Se aprobă cererea dlui conf.dr. Secheşan Gheorghe de susţinere a unor 
cursuri la Universitatea de Vest din Timişoara. 
Art. 8 Se aprobă propunerea Consiliului Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii 
de a nu acorda calitatea de profesor asociat domnului prof.dr.ing. Eugenie 
Grigoroiu, pentru că s-a pensionat, începând cu sem. II al anului univ. 2011/2012. 
Art. 9 Se amână acordarea aprobării de reducerea taxei de şcolarizare pentru unii 
angajaţi ai universităţii care îşi completează studiile la universitate, până la 
stabilirea situaţiilor în care pot fi acordate aceste reduceri sau scutiri de taxe. 
Art. 10. Se aprobă cererea Facultăţii de Management Agricol de achitare de către 
universitate a taxei de acreditare a programului de studii Inginerie şi Management 
în Alimentaţie Publică şi Agroturism – ID în valoare de 26201 lei, în conformitate 
cu H.G. nr. 1731/16.12.2006. 
Art. 11 Se aprobă cererea dnei Bulgăr Iuliana, mama studentului Bulgăr Alin – an 
III Ing. Mediului de scutire de plata diferenţei din taxa de şcolarizare pentru acest 
an universitar, fiind un caz social şi având în vedere că a plătit prima tranşă a taxei. 
Art. 12 Se aprobă cererea Staţiunii Didactice Timişoara nr. 84/20.01.2012 de 
diminuare a suprafeţei de teren de 57,33 ha pusă deja la dispoziţia Comisiei 
Judeţene de Fond Funciar conform titlurilor de proprietate emise celor îndreptăţiţi 
şi a proceselor verbale de punere în posesie; de asemenea, se aprobă punerea la 
dispoziţia comisiei suprafaţa de 12,07 ha, alcătuită din solele cu următoarele date 
de identificare: 

- sola cu nr. cadastral LL 924/1 – 0,89 ha 
- sola cu nr. cadastral De 924/2 – 0,17 ha 
- sola cu nr. cadastral De 924/3 – 0,16 ha 
- sola cu nr. cadastral LL 924/4 – 10,85 ha din totalul de 11,12 ha  

Total 12,07 ha 
cu condiţia ca aceeaşi suprafaţă să fie alocată Staţiunii Didactice a Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara în altă parte. 
Art. 13 Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul universităţii. 

 
 
         
         Preşedinte          Secretar şef,                                  
 
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe David                               Ing. Enikö Nădăşan 


