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HOTĂRÂREA 
nr. 3280 din 21.05.2015 

 
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 21.05.2015, 
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. 3244/20.05.2015 de scutire de la plata penalităților la taxa de 
cămin. 

 Art.2. Se decide numirea doamnei lector dr. Dragoescu Alina Andreea responsabilă cu 
asigurarea traducerii din/în limba engleză a discuțiilor din Comisia de evaluare A.R.A.C.I.S. și 
doamna sef lucr. Dîrlea Auruța – responsabil cu filmarea și fotografierea momentelor importante 
ale vizitei.  

Art.3. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 
Art.4. Se avizează cererea domnului prof.univ.dr. Horgoș Arsenie de acordarea calității 

de cadru didactic asociat până la sfârșitul anului universitar 2014 – 2015, după împlinirea vârstei 
de pensionare și se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se aprobă cererile nr. 657/21.05.2015, 648/20.05.2015 de prelungire a contractului 
individual de muncă cu un an și a cererii nr. 2930/06.05.2015 cu 3 luni. 

Art.6. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a Ghidului pentru examenul de 
diplomă la programul de studii Agricultură, în 100 de exemplare. 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar referatul nr. 
656/21.05.2015 de scoatere la concurs a postului de muncitor necalificat de la Editura Agroprint 
a universității, care va fi vacant din 02.06.2015. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 3208/19.05.2015 de prelungire a contractului de închiriere a 
unui spațiu de birou situat în Pavilionul Mecanizare. 

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, 
Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


