
 

 

 

     

          HOTĂRÂREA   

                                                              nr. 7342 din 07.10.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 07.10.2013, 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 decide transmiterea unui răspuns comun, în urma analizei din partea celor 
vizaţi la adresa nr. 7045/26.09.2013 formulată de dna ş,l.dr. Monica Hărmănescu.  

Art. 2. Se aprobă demararea procedurii de negociere a clauzelor contractului colectiv de 
muncă la nivel de universitate. 

Art. 3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice din universitate. 
Art. 4. Se aprobă cererea dlui Munteanu Andrei, student la Facultatea de Zootehnie şi 

Biotehnologii-  de transfer de la domeniul Zootehnie la domeniul Biotehnologii. 
Art. 5. Se aprobă cererea nr. 7257/02.10.2013 de reducere cu 50% a taxei de cazare în 

cămin pentru un student al universităţii în anul univ. 2013/2014.    
Art. 6. Se aprobă cererea de prelungire a contractului de închiriere al spaţiului din incinta 

Facultăţii de Medicină Veterinară, pentru un an calendaristic. 
Art.7. Se aprobă cererea dlui ş.l.dr. Bănăţean Dunea Ioan de retragere din Consiliul 

Ştiinţific al Ariei protejate Munţii Ţarcului. 
Art. 8. Se aprobă cererea drei Cânda Victoriţa, studentă la Facultatea de Management 

agricol, de scutire de plata taxei de cazare pentru că este orfană. 
Art. 9. Se numeşte dna conf.dr. Georgeta Raţă responsabilă din partea universităţii 

pentru Programul Erasmus +.  
Art. 10. Se aprobă propunerea dnei ş.l.dr. Orboi Manuela Dora – director al DPPD - de 

introducere în planurile de învăţământ la ciclul universitar de licenţă anii I - III , a disciplinelor 
nivelului I din programul de discipline psihopedagogice. 

Art. 11. Se aprobă cererea de reeditare a cursului „Noţiuni de Biologie celulară şi 
embriologie veterinară” în 160 de exemplare, la litografia universităţii. 

Art. 12. Se decide ca orele din posturile vacante să fie acoperite cu prioritate de către 
doctoranzii cu frecvenţă din anii II şi III. 

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 
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