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HOTĂRÂREA 
nr. 4106 din 08.07.2014 

 
 
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  08.07.2014, 
în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din 
L.E.N. nr. 1/2011, Hotărârea Senatului universitar nr. 6150 din 16.09.2013 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă susţinerea Asociaţiei Peisagiştilor din România, Filiala Teritorială Vest, 

cu 1000 lei pentru organizarea ediţiei a II-a a conferinţei „Spaţiul public.#2. Infrastructuri 
ecologice”. 

Art.2.  Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.3. Se aprobă cererea nr. 3943/30.06.2014 şi 3885/26.06.2014 de scutire de la plata 

penalităţilor la taxa de cazare. 
Art.4. Se aprobă cererea nr. 3882/26.06.2014 de acordare a unui ajutor social de 

maternitate pentru o studentă de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. 
Art.5. Se propune spre aprobare Senatului universitar înfiinţarea de colegii universitare în 

conformitate cu prevederile art.5 din OUG nr.49/26.06.2014 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative. 

Art.6. Se aprobă propunerile doamnei conf.dr. Camelia Tulcan, coordonator CEAC –  
a - de completare a cataloagelor cu codul disciplinei precum şi semnarea şi ştampilarea 

acestora pe fiecare pagină; 
b – tabelul de colectare a datelor pentru îmbunătăţirea regulamentelor USAMBT. 
Art.7. Se decide ca începând cu anul universitar 2014/2015, conform Hotărârii Senatului 

universitar nr. 6150 din 16.09.2013, doamna şef lucr.dr. Monica Hărmănescu să-şi desfăşoare 
activitatea în calitate de titular la Facultatea de Agricultură, Departamentul I – Tehnologii 
agricole.  

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 


