
 
 
 
 

          HOTĂRÂREA   
                                                                      nr. 1180 din 26.02.2014 

 
 
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 26.02.2014, 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 decide ca ponderea examenului în nota finală să fie situată în intervalul de 40-60%. 
 Art. 2. Se aprobă cererea dnei conf.dr. Camelia Tulcan şi ş.l.dr. Ahmadi Mirela de multiplicare a 

unor cursuri la Litografia universităţii. 
Art. 3. Se aprobă cererea dnei ş.l.dr. Diana Brezovan şi as.dr. Jelena Savici de multiplicare a 

unor cursuri la Litografia universităţii. 
Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar cererea Facultăţii de Agricultură de 

înfiinţare a unui cerc ştiinţific pentru studenţii care frecventează cursurile Programului de formare 
psihopedagogică, pe lângă disciplina Didactica specialităţii. 

Art. 5. Se aprobă angajarea unui avocat care să reprezinte universitatea în procesul cu S.C. 
Paluni S.R.L. şi chemarea în garanţie a firmei proiectante şi a dirigintelui de şantier pentru proiectul 
„Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educaţie şi servicii în domeniile medicinei veterinare şi 
tehnologiilor inovative pentru RO05”. 

Art.6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 7. Se aprobă demararea procedurii de iniţiere a Procedurii operaţionale privind încasările prin 

caserie. 
Art. 8. Se aprobă demararea procedurii de analiză a propunerii Facultăţii de Management Agricol 

privitoare la dra ş.l.dr. Monica Hărmănescu. 
Art. 8. 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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