
 
 
 
  
 

          HOTĂRÂREA   
                                                                      nr. 2082  din 09.04.2014 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 09.04.2014, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 
emite prezenta                              

 
   HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se propune spre aprobare Senatului universitar numirea dnei conf.dr. Simona Niţă ca 
director interimar al Departamentului de Invăţământ la Distanţă, Invăţământ cu Frecvenţă Redusă şi 
Educaţie Permanentă. 

Art. 2. Se decide numirea dlui. lector dr. Sorin Stanciu ca persoană responsabilă cu organizarea 
admiterii on line. 

Art. 3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 4. Se decide acordarea a 10 tichete de masă unor categorii de angajaţi ai universităţii.  
Art. 5. Se propune spre aprobare Senatului universitar angajarea domnilor Vinter Petru şi Roşca 

Teodor pentru deservirea centralei termice a universităţii şi întreţinerea – repararea instalaţiilor sanitare şi 
termice din cămine. 

Art. 6. Se aprobă cererea dlui Popa Virgil de reînmatriculare la Facultatea de Horticultură şi 
Silvicultură, începând cu anul universitar 2014/2015, cu achitarea diferenţelor la taxa de şcolarizare. 

Art. 7. Se propune spre aprobare Senatului universitar efectuarea activităţii didactice aferentă 
normelor domnilor prof.univ.dr. Adrian Băneş, ş.l.dr. Berbentea Flavius şi as. Georgescu Lucian de către 
alte cadre didactice din cadrul facultăţilor de Management agricol şi T.P.A. 

Art. 8. Se decide recuperarea zilei de 2 mai 2014 prin prelungirea programului de muncă cu câte 
o oră, în perioada 05.05.- 14.05.2014. 

Art. 9. Se respinge cererea nr. 1641/24.03.2014 de prelungire a contractului de muncă cu 
universitatea, după pensionare. 

Art. 10. Se aprobă deplasarea reprezentanţilor universităţii la U.S.A.M.V. Iaşi, la concursul 
profesional „Agronomiada” în perioada 8-11.05.2014 cu mijloacele de transport ale universităţii. 

Art. 11. Se aprobă cererile nr. 1860/31.03.2014 şi nr. 1937/02.04.2014 de reducere cu 50% a 
taxei de cazare pentru doi studenţi orfani de un  părinte. 

Art. 12. Se aprobă cererea nr. 1461/12.03.2014 de scutire de la plata penalităţilor la taxa de 
cazare.  

Art. 13. Se respinge cererea dnei Dincu Nicoleta de scutire de la plata taxei de cazare. 
Art. 14. 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. Arany Enikö  
   
      Cancelar general,    
   
     Lector.dr. Sorin Stanciu 
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