
 
 
  

          HOTĂRÂREA   
                                                                      nr. 2969  din 13.05.2014 

 
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 13.05.2014, 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 aprobă propunerile facultăţilor pentru preşedinţi de comisii de bacalaureat, astfel: ş.l.dr. 
Bârliba Luminiţa, lector dr. Boldea Marius, asist.dr. Cotuna Otilia, prof.univ.dr. Creţ Florian, ş.l.dr. Găvruţă 
Adrian, ş.l.dr. Micula Lia şi ş.l.dr. Ocnean Monica. 

Art. 2. Se propune spre aprobare Senatului universitar repartizarea cifrei de şcolarizare pentru 
ciclul universitar de licenţă şi master pentru anul universitar 2014/2015. 

Art. 3. Se aprobă cererea nr. 2901/09.05.2014 de neplată a tranşelor restante la taxa de 
şcolarizare formulată de o studentă a universităţii. 

Art. 4. Se aprobă cererea nr. 2916/12.05.2014 formulată de dl. prof.univ.dr. Florian Borlea de 
achitare de către universitate a cheltuielilor cu delegaţia de la Universitatea din Purdue – S.U.A. şi 
acordarea de sesiune prelungită pentru studenţii universităţii noastre care participă la această colaborare. 

Art. 5. Se decide eliberarea camerelor 104 şi 106 din căminul 5G şi mutarea locatarilor în alte 
camere de la mansarda aceluiaşi cămin. 

Art. 6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 7. Se aprobă propunerea Comisiei pentru probleme studenţeşti de exmatriculare din cămin a 

studentei Ceauşu Monica pentru o perioadă de 3 luni şi fără drept de cazare în căminele universităţii, 
pentru comportament agresiv faţă de colegii din cămin şi tulburarea liniştii publice. 

Art. 8. Urmare adresei nr. 1323/05.03.2014 se decide analizarea activităţii personalului de la 
Atelierele universităţii şi, în funcţie de rezultate, se va stabili modalitatea de recompensare. 

Art. 9. 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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