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HOTĂRÂREA 
nr. 2084 din 31.03.2015 

 
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 31.03.2015, 
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 inițierea revizuirii R008 – Regulamentul de organizare și funcționare a 

Direcției General Administrative și se transmite la C.E.A.C. pentru difuzare. 
 Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar repartizarea cifrei 

de școlarizare pentru anul universitar 2015 – 2016 la ciclurile de studii universitare de licență și 
de master. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 2039/30.03.2015 de acordare a sporului pentru condiții 
deosebite unor cadre didactice de la Facultatea de Medicină veterinară începând cu 1 aprilie 
2015. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 1933/24.03.2015 de transformare a postului de tehnician cu 
studii medii în post de inginer. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 2040/30.03.2015 de achiziționare a unui videoproiector la 
Facultatea de Horticultură și Silvicultură. 

Art.6. Se decide transmiterea adresei nr. 2039/30.03.2015 spre soluționare domnului 
Director General Administrativ, prof.univ.dr. Stelian Acatincăi. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 1969/25.03.2015 de la Serviciul Tehnic al universității 
pentru efectuarea unor lucrări la S.T.N. în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor.  

Art.8. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar înființarea și 
scoaterea la concurs a unui post de inginer cu ½ normă, personal de specialitate cu atribuții în 
domeniul apărării împotriva incendiilor. 

Art.9. Se decide amenajarea în campusul universitar a mai multor locuri pentru făcut 
grătare. 

Art.10. Se decide transmiterea cererii nr. 2004/26.03.2015 la Direcția Resurse Umane, 
Financiar – Contabile și Directorul general Administrativ și analizarea de către acestea a situației 
încadrărilor personalului de la Ateliere și de la Serviciul Social. 
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Art.11. Se aprobă cererea nr. 1300/25.02.2015 de scutire de la plata penalităților la taxa 
de cazare a unui fost student al Facultății de Medicină veterinară. 

 
 
Art.12. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.13. Se aprobă cererea nr. 2044/31.03.2015 a doamnei conf.univ.dr. Camelia Tulcan – 

Director Departamentul Managementul Calității. 
Art.14. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 

2054/31.03.2015 de la Facultatea de Agricultură de modificare a propunerilor de plata cu ora 
pentru semestrul II al anului universitar 2014 – 2015. 

Art.16. Se aprobă cererea nr. 1915/24.03.2015 a domnului conf.univ.dr. Fora Ciprian. 
Art.15. 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 


