
 
 
 
 

          HOTĂRÂREA   
                                                                      nr. 1465 din 12.03.2014 

 
 
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 12.03.2014, 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 Planul de management şi ocuparea de 
către dl. prof.univ.dr. Manea Dan a funcţiei de responsabil la Biblioteca universităţii. 

 Art. 2. Se avizează propunerile facultăţilor pentru cifra de şcolarizare în anul universitar 2014-
2015. 

Art. 3. Se aprobă cererea dlui ing. Degianski Alexander de retragere din Comisia de Etică 
universitară şi se solicită Ligii studenţilor Agrowest nominalizarea unui alt reprezentant. 

Art. 4. Se aprobă propunerea dlui prof.univ.dr. Florian Borlea de numire a unei comisii de analiză 
a cererilor aferente Programului Erasmus, în următoarea componenţă: 

1. prof.univ.dr. Borlea Florian  
2. conf.univ.dr. Georgeta Raţă 
3. Lia Nagy - secretară  
Art. 5. Se apropune spre aprobare Senatului universitar participarea universităţii la un parteneriat 

în domeniul cercetării împreună cu instituţii din municipiul Timişoara. 
Art. 6. Se propune spre aprobare Senatului universitar participarea universităţii la un parteneriat 

cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin în domeniul cercetării. 
Art. 7. Se aprobă cererea dnei prof.univ.dr. Olimpia Iordănescu de numire a persoanelor 

responsabile cu udatul puieţilor care se plantează în campus. 
Art.8. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca aceeaşi comisie de analiză numită prin 

Hotărârea Senatului nr. 1256/28.02.2014 să analizeze şi situaţia prezentată în sesizarea dlui prof.univ.dr. 
Vasile Goşa – decanul Facultăţii de Management Agricol – nr. 1348/06.03.2014, precum şi eventualele 
alte sesizări pe această temă. 

Art. 9. Se propune spre aprobare Senatului universitar angajarea a 2 îngrijitoare de curăţenie la 
Căminul 1 al universităţii. 

Art. 10. 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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