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HOTĂRÂREA 

nr. 5895 din 24.09.2015 
  

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 24.09.2015, 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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar statele de funcții pentru 

Școlile Doctorale, precum și prelungirea perioadei de susținere a examenului de admitere la 
doctorat până la data de 30 septembrie 2015. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar planul de învățământ de 
la Facultatea de Medicină Veterinară. 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerile facultăților 
de plata cu ora. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea 
Regulamentelor de organizare și funcționare ale facultăților. 

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului de promovare, imagine și relații 
cu publicul. 

Art.6. Se aprobă propunerile facultăților de premiere a studenților cu rezultate deosebite pe 
anul universitar 2014-2015. 

Art.7. Se aprobă propunerile Directorilor de departamente din cadrul Facultăților de 
Agricultură, Management Agricol, Tehnologia Produselor Agroalimentare, Medicină Veterinară, 
Zootehnie și Biotehnologii privind persoanele responsabile cu redactarea  proceselor verbale 
aferente ședințelor Consiliilor departamentelor. 

Art.8. Se aprobă cerera nr. 5869 – 23.09.2015de la Facultatea de Management Agricol de 
recunoaștere a tranșei a I-a și reînmatriculare. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 5868 – 23.09.2015 de la Facultatea de Management Agricol de 
achitare a tranșei a III-a fără penalizări. 

Art.10. Se transmite Oficiului juridic și Comisiei sociale cererea nr. 5872 - 23.09.2015 de 
scutire/reducere taxe de școlarizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 republicată 
2008, legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Art.11. Se aprobă cererile nr. 5870 – 23.09.2015, 5871 – 23.09.2015 de la Facultatea de 
Management Agricol de recunoaștere a taxei de școlarizare și reînmatriculare. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 5811 – 22.09.2015 de achiziționare a unei mașini de spălat rufe 
pentru disciplina de Reproducție, obstretică și ginecologie din cadrul Facultății de Medicină 
Veterinară din taxele înregistrate la disciplină. 
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Art.13. Se respinge cererea nr. 5803 - 22.09.2015 de la Facultatea de Medicină Veterinară 
conform art. 80 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. 

Art.14. Se aprobă cererea nr. 5784 – 22.09.2015 de reducere cu 50% a taxei de școlarizare. 
Art.15. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.16. Se aprobă cererea nr. 5875 – 24.09.2015 de multiplicare la Litografia universității a 

Caietului de lucrări practice, prof.dr.ing. Lucia Olariu, conf.dr.ing. Camelia Tulcan, șef 
lucr.dr.Mirela Ahmadi Khoie, în 140 de exemplare. 

Art.17. Se aprobă cererea nr. 5876 – 24.09.2015 de multiplicare la Litografia universității a 
unui Curs, șef lucr.dr.ing. Mirela Ahmadi Khoie, în 140 de exemplare. 

Art.18. Se avizează și se transmite la Direcția Resurse Umane cererea nr. 5883 - 24.09.2015 
de scoatere la concurs a 7 posturi de îngrijitoare. 

Art.19. Se aprobă cererea nr. 5725 – 21.09.2015 de scutire a taxei de cămin pentru anul 
universitar 2015/2016. 

Art.20. Se aprobă cererea nr. 5736 – 21.09.2015 de restituire a taxei de școlarizare în urma 
trecerii de la forma de învățământ cu taxă la forma bugetat. 

Art.21. Se transmite la CSUD cererea nr. 5738 - 21.09.2015 de scutire taxă de susținere publică 
a tezei de doctorat în vederea formulării unui punct de vedere. 

Art.22. Se aprobă cererea nr. 5739 – 21.09.2015 de la Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare de recunoaștere a taxei de școlarizare și reînmatriculare. 

Art.23. Se aprobă cererea nr. 5724 – 21.09.2015 de reducere cu 50% a taxei de școlarizare 
pentru Modulul psihopedagogic, confom Hotărârii Senatului nr. 3566/05.06.2015. 

Art.24. Se aprobă cererea nr. 5672 – 17.09.2015 de achiziționarea unui Laptop pentru 
disciplina de Reproducție, obstretică și ginecologie din cadrul Facultății de Medicină Veterinară 
din taxele înregistrate la disciplină. 

Art.25. Se aprobă cererea nr. 5771 – 22.09.2015 de reducere cu 50% a taxei de școlarizare. 
Art.26. Se aprobă cererea nr. 5884 – 02.09.2015 de concediu fără salar pentru perioada 

28.09.2015 – 28.09.2016. 
Art.27. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 5573 – 

15.09.2015, de menținerea calității de titular – profesor universitar pentru anul 2015-2016. 
Art.28. Se transmite domnului director general administrativ prof.univ.dr. Acatincăi Stelian 

cererea nr. 5770 – 22.09.2015 depusă de societatea Apollini Company.  
Art.29.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 

de internet a universităţii. 
 

        Rector,     Redactat, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Dr. Alina Ilie 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


