
 

 

 

     

          HOTĂRÂREA   

                                                              nr. 7529 din 15.10.2013 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 15.10.2013, 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 aprobă cererile unor studenţi de scutire de la plata penalităţilor la taxa de 
cazare.  

Art. 2. Se aprobă în parte cererile nr. 5708/09.09.2013, nr. 6303/18.09.2013 şi nr. 
7507/15.10.2013, de cazare in cămin a unor angajaţi ai universităţii. 

Art. 3. Se aprobă amenajarea bucătăriilor din cămine care vor fi gestionate de Liga 
studenţilor din universitate. 

Art. 4. Se aprobă cererea Ligii studenţilor de scutire/reducere de la plata cazării şi a 
fondului de garantare pentru persoanele nominalizate, cu excepţia dlui Candroi Adrian. 

Art. 5. Se aprobă cererile unor studenţi de la Facultatea de T.P.A. de înmatriculare în 
anul univ. 2013/2014, pe locuri bugetate.    

Art. 6. Se aprobă demararea procedurii de elaborare a Regulamentului privind ocuparea 
posturilor de asistent universitar şi asistent cercetare pe perioadă determinată. 

Art.7. Se propune spre aprobare Senatului universitar transferul a 8 locuri bugetate de la 
domeniul Silvicultură la domeniul Horticultură, în anul IV. 

Art. 8. Se aprobă cererea Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură ca promovarea 
studenţilor să se poată face cu 20 de credite restante cumulate din doi ani de studii. 

Art. 9. Se aprobă cazarea gratuită a dlui Azoiţei Constantin, ajutorul preotului paroh al 
bisericii din campus.  

Art. 10. Se aprobă deplasarea în străinatate a dlui prof.univ.dr. Borlea Florian. 
Art. 11. Se aprobă demararea procedurii de elaborare a fişei disciplinei. 
Art. 12. Se aprobă exmatricularea/reînmatricularea unor studenţi de la facultăţile din 

universitate. 
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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