
 
 
 
 

          HOTĂRÂREA   
                                                                      nr. 850 din 12.02.2014 

 
 
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 12.02.2014, 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 decid condiţiile de participare la Expoziţia anuală „TIMAGRALIM” ca organizator alături 
de C.C.I.A.T. şi înregistrarea denumirii expoziţiei la O.S.I.M. 

Art. 2. Se decide organizarea ediţiei a II-a a Zilei Parcurilor în săptămâna universităţii.  
Art. 3. Se aprobă demisia dlui Martin Adrian din funcţia de administrator al S.C. Agro Campus 

S.R.L., se aprobă componenţa Consiliului de administraţie al S.C. Agro Campus S.R.L., şi se aprobă 
numirea noului administrator al societăţii. 

Art. 4. Se aprobă în parte cererea dnei Gabriela Bernstein – şef Serviciu Social - de angajare a 
unei persoane pentru funcţia de îngrijitor curăţenie la Căminul 1. 

Art. 5. Se aprobă cererile dlui ş.l.dr. Adrian Stancu de multiplicare a unor cursuri la Litografia 
universităţii. 

Art. 6. Se aprobă propunerea C.E.A.C. de ataşare la regulamentul de activitate profesională a 
studenţilor a Chestionarului privind situaţia angajabilităţii absolvenţilor. 

Art.7. Se aprobă propunerea Comisiei pentru probleme studenţeşti de exmatriculare din căminul 
2 pentru o perioadă de 3 luni, începând cu data de 13.02.2014, a următorilor studenţi de la Facultatea de 
Medicină Veterinară: Băloi Alexandru (anul V), Dudău Cătălin (anul VI) şi Roibu Robert (anul II). 

Art. 8. Se aprobă cererea unui student pentru acordarea unui ajutor financiar. 
Art. 9. Se hotărăşte ca directorul departamentului Economia şi finanţarea firmei de la Facultatea 

de Management Agricol să transmită drei ş.l.dr. Monica Hărmănescu extrasul din statul de funcţii pentru 
anul universitar 2013-2014 care să conţină postul de titular al acesteia, în baza solicitării adresate. 

Art.10. Se aprobă cererea studenţilor de a putea învăţa în timpul sesiunii în cele două amfiteatre 
de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. 

Art. 11. 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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