
 

 

 

     

          HOTĂRÂREA   

                                                              nr. 8107 din 05.11.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
din Timişoara reunit în şedinţa din data de 05.11.2013, 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, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta                              

   HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă declanşarea alegerilor pentru funcţia de director de departament la 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii datorită implinirii vârstei de pensionare de către actualul 
director de departament la data de 01.01.2014. 

Art. 2. Se aprobă cererea Ligii studenţilor AGROWEST din USAMVBT nr. 8048/04.11.2013 de 
găzduire a festivalului naţional studenţesc UNIFEST la universitatea noastră. 

Art. 3. Se aprobă numirea unei comisii care să demareze procedura de evacuare a chiriaşului 
Blue Nile SRL din spaţiul actual, în următoarea componenţă: ş.l.dr. Lucian Dragomir – preşedinte, ing. 
Urlan Sorin – membru, ing. Martin Adrian – membru, c.j. Radulov Sorin – membru şi Motica 
Constantin - membru. 

Art. 4. Se aprobă numirea Comisiei de analiză a cererilor aferente programului ERASMUS şi 
altor programe comunitare, în următoarea componenţă: Prof.univ.dr. Florian Borlea – preşedinte, 
conf.univ.dr. Georgeta Raţă – membru şi Lia Nagy – secretară. 

Art. 5. Se respinge cererea nr. 8073/05.11.2013 de susţinere a unor examene de diferenţă în 
anul universitar 2013/2014 . 

Art. 6. Se aprobă cererea administratorului Cantinei USAMVBT de achiziţionare a unor 
aparate şi materiale pentru cantină, eşalonat, în măsura în care vor fi fonduri. 

Art. 7. Se respinge cererea nr. 7838/28.10.2013 de acordare a bursei de doctorat pentru 
perioada de vacanţă din lunile iulie şi august 2013. 

Art.8. Se respinge cererea nr. 7833/28.10.2013 de reducere cu 50% a taxei de cazare în 
căminul universităţii. 

Art.9. Se aprobă cererea de multiplicare a Îndrumătorului de lucrări practice Chimie şi 
Biochimie la Litografia universităţii, în 170 de exemplare. 

Art. 10. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 11. Se aprobă demararea procedurii de revizuire a Regulamentului de cazare în căminele 

universităţii. 
Art. 12. 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  
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