
 
 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 4850 din 24.07.2012 

 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 24.07.2012, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din LEN nr. 1/2011, 

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

 
   HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Având în vedere prevederile art. 10 din OMECTS nr. 3753/09.02.2011 

referitoare la activitatea Departamentelor pentru pregătirea personalului didactic, Consiliul de 
administraţie solicită Serviciului Resurse Umane, Oficiului juridic şi prorectorului cu 
activitatea didactică o informare referitoare la situaţia personalului didactic care predă 
discipline din modulul pedagogic. 

Art. 2. Se decide transmiterea la Senatul universitar pentru aprobare propunerea ca în 
norma de asistent universitar cu titlul de doctor să se poată prevedea şi ore de cursuri. 

 Art. 3. Se decide numirea dnei conf.dr. Georgeta Raţă ca responsabilă cu asigurarea 
traducerea discuţiilor şi a documentelor necesare la evaluarea universităţii de către E.U.A. 
(Asociaţia Europeană a Universităţilor) şi traducerea paginii de internet a universităţii în 
limba engleză. 

Art. 4. Se aprobă cererea nr. 4832/24.07.2012 formulată de dl. prof.dr. Herman Viorel 
pentru plata cotizaţiei la Asociaţia Europeană a Facultăţilor de Medicină Veterinară în valoare 
de 1650 Euro. 

Art. 5. Se respinge cererea nr. 4671/18.07.2012 formulată de dl. ing. Szabo Laszlo, de 
transformare a postului de operator calculator cu studii medii pe care este încadrat în prezent, 
într-un post cu studii superioare, având în vedere că nu întruneşte cerinţele legale prevăzute de 
dispoziţiile Legii nr. 284/2010 la art. 4 alin. 2 şi respectiv art. 26 alin. 1 anexa I, cap. II lit. 1, 
motiv ce reiese din adresa nr. 851/23.07.2012 transmisă Consiliului de administraţie de către 
Serviciul resurse umane şi Oficiul juridic. 

Art. 6. Se aprobă cererea nr. 4747/20.07.2012 depusă de dl.ing. Pârvan Mircea 
încadrat ca preparator universitar la Departamentul I al Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii, disciplina Conducere auto, prin care solicită menţinerea în statul de funcţii al 
departamentului în baza art. 362 alin. 2 din LEN nr. 1/2011, în baza răspunsului formulat de  
Oficiul juridic prin adresa nr. 852/23.07.2012 şi anume, în conformitate cu prevederile art. 
362 alin. 1 şi alin. 2 din LEN nr. 1/2011. 

Art. 7. Se aprobă deplasarea drei drd Andrei Sidonia la Cluj Napoca în perioada 24-
27.07.2012 

 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,  

TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA 
 



Art. 8. Se aprobă cererea dnei ing. Gabriela Bernstein – şef birou Social, de menţinere 
a dlui Popescu Valentin la universitate după pensionarea acestuia, încă trei luni pentru 
clarificarea şi predarea gestiunii.  

Art. 9. Se stabilesc propunerile de modificare a Regulamentului de cazare în cămine 
pentru a se transmite Senatului universitar pentru aprobare.  

Art. 10. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 

 
         Rector,                       Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 
 

 
  


