
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 3696 din 08.06.2012 

 
 
 

Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
din Timişoara reunit în şedinţa din data de 08.06.2012, în conformitate cu 
prevederile art. 73 al. 1din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 2 din LEN 
nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, emite prezenta 
                                     

 
   HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă participarea universităţii la o serie de parteneriate cu 
universităţile din Milano, Foggia şi Bologna şi se amână luarea unei hotărâri 
referitoare la colaborarea cu S.C. RGIC Consultanţă S.R.L.  
Art. 2. Se aprobă numirea dlui prof.dr. Florian Borlea ca director cu delegaţie al 
CSUD din cadrul IOSUD – USAMVBT, din 02.07.2012 până la organizarea 
concursului.  
Art. 3. Se aprobă numirea dlui prof.dr. Cristina Romeo Teodor ca director cu 
delegaţie la Şcoala doctorală din domeniul Medicină veterinară şi a dlui prof.dr. 
Madoşă Emilian ca director cu delegaţie la Şcoala doctorală din domeniile  
Agronomie, Horticultură, Ingineria Produselor Alimentare şi Zootehnie, începând 
cu 02.07.2012. 
Art. 4. Se aprobă membrii CEAC din universitate dintre cadrele didactice: dna 
conf.dr. Radulov Isidora, conf.dr. Igna Violeta, ş.l.dr. Dogaru Diana şi 
reprezentantul studenţilor - dl. Bisorca Gabriel. 
Art. 5. Se aprobă componenţa Consiliului director al Staţiunii didactice: prof.dr. 
Paul Pîrşan – preşedinte, prof.dr. Valeriu Tabără, ing. Todor Voislava, conf.dr 
Popescu Cosmin, prof.dr. Dobrei Alin, prof.dr. Păcală Nicolae şi ec. Victoria Pârva 
– membrii. 
Art. 6. Se aprobă încheierea unui acord cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia în vederea organizării şi desfăşurării examenului de licenţă sesiunea 
iunie-iulie 2012 pentru programul de studii Măsurători terestre şi cadastru din 
cadrul Facultăţii de Agricultură. 
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 Art. 7. Se aprobă cererea dlui prof. dr. Liviu Sâmbotin de prelungire a contractului 
de muncă în cadrul proiectului „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi 
învaţamântul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate POSDRU 
86/1.2/S/61878” pe perioada de desfăşurare a proiectului. 
Art. 8. Se aprobă cererea domnilor acad. Păun Ion Otiman, prof.dr. Liviu 
Sâmbotin şi prof.dr. Ioan Fruja de retribuire pentru activitatea didactică desfăşurată 
cu studenţii doctoranzi, cu condiţia ca aceştia să aibă achitate taxele de şcolarizare 
la zi, să aibă efectuate activităţile prevăzute în planul de pregătire la doctorat pe 
baza statelor de funcţii aprobate. 
Art. 9. Se respinge cererea dlui prof.dr. Ioan Borcean de acordare a calităţii de 
profesor asociat pentru anul universitar 2011/2012. 
Art. 10. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului 
pentru Învaţamânt la Distanţă, Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi Educaţie 
Permanentă din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara. 
Art. 11. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 
 
        
  Preşedinte          Secretar şef,     
 
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe David                               Ing. Enikö Nădăşan 


