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HOTĂRÂREA 
nr. 4766 din 24.07.2015 

 

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 24.07.2015, 
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 cererea nr. 4596/20.07.2015 de acordare a concediului fără plată în 
perioada 01.09.2015 – 31.08.2016. 

Art.2. Se aprobă cererea nr. 4681/23.07.2015 de prelungire a unui contract de închiriere 
până în 31.12.2015 cu plata chiriei datorate. 

Art.3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.4. Se decide adoptarea unei hotărâri care să conțină următoarele prevederi: 

 (1) În  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara sunt interzise înregistrările audio, filmarea, fotografierea, fotocopierea 
de către participanți:  

a) în cadrul şedinţelor structurilor de conducere şi cele ale comisiilor din cadrul 
universităţii, fără acordul prealabil scris al acestora;  

b) în cadrul activităţilor didactice (de predare, seminarii, lucrări practice, proiecte, 
clinică, etc.) desfăşurate în spaţiile universităţii, fără acordul prealabil scris al cadrelor didactice 
titular de curs/seminar etc.;  

c) în cadrul întrunirilor cu caracter profesional sau a manifestărilor ştiinţifice, omagiale, 
mese rotunde, aniversări, etc. desfăşurate în spaţiile universităţii, fără acordul prealabil scris al 
organizatorilor;  

d) în cadrul discuţiilor purtate între membrii comunităţii universitare sau între aceştia şi 
alte persoane, în spaţiile universităţii, fără acordul prealabil scris al persoanei/persoanelor vizate.  
(2) În cadrul ședințelor structurilor de conducere se poate dispune înregistrarea audio sau 
filmarea prin anunțarea expresă de către conducătorul de ședință, la începutul ședinței și 
consemnarea în procesul verbal.  
(3) În Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara sunt interzise divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără 
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drept, a convorbirilor ori a imaginilor, către o altă persoană sau către public, în scopul de a 
obţine în mod ilegal mijloace de probă. Divulgarea în public sau în presă a unor astfel de 
înregistrări este de natură de a înfrânge ideea de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale 
persoanei, cât timp competenţa de rezolvare a unor conflicte juridice aparţine autorităţilor 
judiciare ale statului. 

Art.5. 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, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


