
 
 
     

HOTĂRÂREA 
nr. 3606  din 11.06.2014 

 
 
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 11.06.2014, 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 aprobarea Senatului universitar ca plata cu ora în anul universitar 2014 – 

2015 să se facă în funcţie de posibilităţile financiare ale facultăţilor. Nivelul maxim al plăţilor va fi 
următorul: 

- cursurile la nivel de şef lucrări cu vechime minimă, ca ore fizice; 
- lucrările practice, seminarii, proiect, etc. la nivel de asistent universitar cu vechime minimă, 

ca ore fizice; 
Art. 2.  Se decide ca activitatea prevăzută la plata cu ora aferentă lunii mai 2014 să se plătească 

doar pentru învăţământul la distanţă. 
Art. 3. Se aprobă semnarea unui Acord de colaborare cu Fundaţia Aquademica. 
Art. 4. Se aprobă semnarea unui Acord de colaborare cu Academia de Ştiinţe Medicale a 

României. 
Art. 5. Se aprobă componenţa Comisiei de admitere pe universitate pentru sesiunea 2014. 
Art. 6.  Se aprobă propunerea Facultăţii de Agricultură de modificare a Comisiei de disertaţie la 

programul de studii „Sisteme de producere a furajelor”. 
Art. 7. Se aprobă cererea domnului prof.dr. Cătană Nicolae de multiplicare la Litografia 

universităţii a îndrumătorului pentru practica studenţilor în 150 de exemplare.  
Art. 8.  Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 9.   Se aprobă propunerea Facultăţii de Management Agricol de modificare a următoarelor 

comisii: 
- Comisia de licenţă la specializarea „Inginerie economică în agricultură” şi specializarea 

„Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism”; 
- Comisia pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor pentru examenul de disertaţie la 

specializările Administrarea afacerilor agricole, Agribusiness, Management în alimentaţie publică şi 
agroturism şi Managementul dezvoltării rurale durabile. 

Art. 10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 
de internet a universiăţii. 
 
 

Rector,     Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Ing. Arany Enikö 

 
Cancelar general, 

Lector.dr. Sorin Stanciu 
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