
 
 
 
 

          HOTĂRÂREA   
                                                                      nr. 1369 din 06.03.2014 

 
 
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 06.03.2014, 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 aprobare Senatului universitar „Procedura operaţională privind controlul 
managerial intern pentru operaţiunile încasări prin caserie”. 

 Art. 2. Se aprobă cazarea gratuită în căminul G5 a dnei Boldea Claudia. 
Art. 3. Se aprobă participarea la un contract de parteneriat cu Universitatea Politehnica din 

Timişoara pentru prezentarea vieţii academice şi culturale din U.S.A.M.V.B.T. 
Art. 4. Se propune spre aprobare Senatului universitar cererea Facultăţii de Agricultură de 

înfiinţare a unui program de studii universitare de master denumit „Protecţie şi expertiză fitosanitară” şi 
achitarea taxei aferente. 

Art. 5. Se aprobă prelungirea contractului de comodat cu Asociaţia Peisagiştilor din România 
ASOP – Filiala Teritorială Vest. 

Art.6. Se aprobă cererile unor doctoranzi pentu acordarea a 2 burse. 
Art. 7. Se aprobă Chestionarul de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi. 
Art. 8. Se aprobă un împrumut de 12000 lei pentru S.C. Agro TM Campus S.R.L. pentru o 

perioadă de 6 luni. 
Art. 9. Se aprobă efectuarea unor lucrări de reparaţii la demisolul clădirii Facultăţii de Horticultură 

şi Silvicultură. 
Art. 10. Se apropune spre aprobare Senatului universitar ca activitatea didactică din norma de 

titular a drei ş.l.dr. Monica Hărmănescu să fie susţinută de cadre didactice de la Facultatea de 
Management Agricol datorită refuzului acesteia de a efectua aceste activităţi. 

Art. 11. Se aprobă achiziţionarea unui program informatic de gestiune a corespondenţei 
universităţii. 

Art. 12. 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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