
 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA   

nr. 7576 din 13.11.2012 

 

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

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 13.11.2012, 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. Se hotărăşte constituirea unei comisii care să definitiveze până în 03.12.2012, proiectul 

Regulamentului de ordine interioară al universităţii în următoarea componenţă: prof.dr. Gheorghe 

Dărăbuş, prof.dr. Teodor Traşcă, prof.dr. Olimpia Iordănescu, conf.dr. Cosmin Popescu, prof.dr. 

Adrian Riviş, ec. Cornelia Cheţ, c.j. Simona Haiduc, ş.l.dr. Sorin Stanciu şi un reprezentant al 

Sindicatului USAMVB Timişoara. 

Art. 2. Se decide ca fişele posturilor pentru toţi angajaţii universităţii să fie întocmite/revizuite 

după aprobarea modelului în Senatul universitar şi depuse la Serviciul de Resurse umane. 

Art. 3. Se aprobă confecţionarea de legitimaţii de serviciu pentru angajaţii universităţii până în 

20.12.2012. 

Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar modificarea organigramei USAMVB 

Timişoara în sensul trecerii compartimentului „Salarizare” în subordinea Direcţiei financiar contabilă. 

Art. 5. Se aprobă cuantumul burselor din universitate pentru anul universitar 2012/2013: bursa 

de performanţă – 800 lei, bursa de merit – 400 lei, bursa socială – 250 lei, ajutorul social ocazional – 

500 lei, ajutor în caz de maternitate – 500 lei şi ajutor în caz de deces – 500 lei. 

Art. 6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice şi doctoranzi. 

Art. 7. Se aprobă cererea AIESEC Timişoara de cazare în căminele universităţii pentru 20 de 

studenţi în perioada 25.11.2012 – 07.03.2012, contra cost – 250 lei/student pentru întreaga perioadă. 

Art. 8. Se aprobă cererea dnei Cipleu Andreea, studentă în anul I la Facultatea de Medicină 

Veterinară de acordare a unui ajutor în caz de deces.  

Art. 9. Se aprobă cererea dlui Creţu Cătălin de reînmatriculare în anul IV la Facultatea de 

Medicină Veterinară fără a plăti taxa de şcolarizare restantă pentru anul universitar 2010/2011 în 

valoare de 3000 lei. 

Art. 10. Se aprobă cererea dnei Rista Claudia din anul II TPA de reînmatriculare pe un loc 

bugetat devenit vacant după începerea anului universitar. 

Art. 11. Se aprobă cererea dlui Voichiţoiu Vili – doctorand la Facultatea de Medicină 

Veterinară de scutire de la plata taxei de cazare pentru luna noiembrie ca şi compensare pentru 

pagubele suferite la furtuna din 27.10.2012. 

Art. 12. Se aprobă cererea unor doctoranzi din anul I de amânare a plăţii taxei de cazare până 

la primirea burselor. 

Art. 13. Se aprobă cererea dlui Doma Alexandru – doctorand în anul I – de scutire de la plata 

taxei de cazare pentru că are un părinte cadru didactic. 

Art. 14. Se aprobă cererea dlui prof.dr. Samfira Ionel de schimbare din funcţia de director 

ştiinţific al ariei protejate Lunca Pogonişului. 

Art. 15. Se respinge cererea dlui Coman Marius – doctorand în anul III – de scutire de la plata 

taxei de cazare, deoarece universitatea nu poate asigura finanţarea acestei cheltuieli. 
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Art. 16. Se respinge cererea unor angajaţi ai universităţii cazaţi în căminul C5G de acordare a 

unei subvenţii pentru cazare, deoarece universitatea nu poate asigura finanţarea acestor cheltuieli. 

Art. 17. Se aprobă propunerea Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii de reînmatriculare a 

unor studenţi. 

Art. 18. Se aprobă cererea dlui prof.dr. Berar Viorel de înlocuire a polistirenului pe mesele 

înmulţitor din modulul de seră legumicolă şi fixarea unor geamuri la sera floricolă. 

Art. 19. Se aprobă cererea Facultăţii de TPA de multiplicare a caietului de practică pentru 

studenţii de la forma de zi şi IFR la litografia universităţii. 

Art. 20. Se decide ca lucrările de hidroizolaţii la acoperişul clădirii facultăţilor de Medicină 

Veterinară şi Zootehnie şi Biotehnologii să fie prevăzute pe listele de investiţii de anul viitor. 

Art. 21. Se aprobă acordarea gradaţiilor de merit conform propunerilor facultăţilor. 

Art. 22. Se decide transmiterea adresei nr. 7513/09.11.2012 întocmită de dl. Miron Marius -

Sabin la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură pentru o rezoluţie. 

Art. 23. Se hotărăşte ca Serviciul resurse umane să întreprindă măsurile necesare pentru 

schimbarea încadrării unor angajaţi ai universităţii conform prevederilor legale. 

Art. 24.  Se decide ca plata cu ora pentru luna octombrie să se plătească pentru forma de ID, 

pentru forma de învăţământ zi urmând a se amâna până la obţinerea resurselor financiare necesare.  

Art. 25. Se decide convocarea la serviciu a tuturor angajaţilor în data de 30 noiembrie când va 

avea loc vizita comisiei de evaluare a universităţi de către o comisie a EUA, urmând ca să se 

beneficieze de o zi liberă la solicitarea angajaţilor.. 

Art. 26. Se decide acordarea unor premii în cadrul Galei Premiilor USAMVBT, pentru 

activitatea din perioada 01.01.2012- 30.11.2012. 

Art. 27. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate şi se afişează pe pagina de 

internet a universităţii. 

 

 

 

        Rector,                       Secretar şef, 

 

Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 

 

 

Cancelar, 

 

Ş.l.dr. Sorin Stanciu 


