
 

 

 

 

HOTĂRÂREA   

nr. 120 din 16.01.2013 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 16.01.2013, 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 ca începând cu luna ianuarie 2013, 25% din încasările facultăţilor din taxele 
de reexaminare şi recuperări de absenţe să poată fi folosite de acestea. De asemenea, 
studenţii vor fi primiţi la aceste examene numai după prezentarea chitanţei de achitare a taxelor 
aferente. 

Art. 2. Se decide ca până în 25.01.2013 conducerile fiecărui deprtament/serviciu să convoace 
şedinţe de prezentare a Regulamentului intern angajaţilor din subordine. 

Art. 3. Se numeşte dl. ş.l.dr. Adrian Găvruţă ca responsabil din partea Consiliului de 
administraţie pentru coordonarea activităţii de management al fondului de vânătoare 

Art. 4. Se decide ca până în 15.02.2013 dl. prof.univ.dr. Ioan Petroman să prezinte un program 
de practică a studenţilor pentru tot anul 2013. 

Art. 5. Se decide ca până la 31.01.2013 conducerea Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură să 
prezinte un program de întreţinere a parcurilor din campus. 

Art. 6. Se aprobă vânzarea unor utilaje de la Şcoala Agricolă Voiteni către S.C. Agrotest 
România SRL reprezentată de dl. prof.dr. Karl Fritz Lauer. 

Art. 7. Se aprobă calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în sem. I al anului 
univ. 2012/2013. 

Art. 8. Se aprobă referatul dlui. prof.univ.dr. Adrian Grozea nr. 103/15.01.2013 prin care solicită 
achitarea de către universitate a sumei de 2355,68 lei către Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

Art. 9. Se aprobă cererea dlui. as.dr. Cărăbeţ Alin nr. 8557/19.12.2012 prin care solicită 
reducerea cu 50% a taxei de cazare în căminul universităţii pentru anul univ. 2012/2013. 
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Art. 10. Se aprobă cererea dlui. Grasu Nicolae Cristian nr. 133/17.01.2013, student în anul III la 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – ID prin care solicită achitarea pentru anul universitar 
2012/2013 doar a sumei de 500 lei, ca şi completare a taxei de şcolarizare de 1900 lei achitată 
anul trecut, dar de care nu a beneficiat pentru că a fost bolnav. 

Art. 11. Se resping cererile de acordare a câte 2 burse de stagiu formulate de dna drd. Truşcă 
Raluca şi dna. drd. Gogan Alina până când nu se vor depune cererile de rambursare de către 
conducerea proiectului POSDRU. 

Art. 12. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art. 13. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 
pagina de internet a universităţii. 

 

        Rector,         Secretar şef, 

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

       

             Cancelar general, 

     Lector.dr. Sorin Stanciu  


