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HOTĂRÂREA 
nr. 679 din 01.02.2016 

 
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 01.02.2016, în 
conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. 
nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta       

HOTĂRÂRE 
 

Art 1. Se decide a fi de acord cu renunțarea la judecată formulată de recurenți în dosarul nr. 
7161/30/2014 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal 
dar cu obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de instituție în ambele faze 
procesuale. 

Art.2. Se avizează propunerea de modificare a Cartei universitare și se transmite spre 
consultare la C.E.A.C. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 662/01.02.2016 cu privire la ducerea la îndeplinire a măsurilor 
trasate cu ocazia controlului Inspectoratului de Poliție a Județului Timiș – Serviciul Ordine 
Publică. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 661/01.02.2016 de achiziționare a unui laptop la disciplina de 
Biofizică și Agrometeorologie. 

Art.5. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.6. Se aprobă propunerile Facultății de Management Agricol privind comisiile de examen 

de diplomă, disertație și analiză și soluționare a contestațiilor, sesiunea februarie 2016. 
Art.7. Se aprobă propunerile Facultății de Medicină Veterinară privind comisiile pentru 

examenul de licență, sesiunea februarie 2016. 
Art.8. Se aprobă reînmatricularea unor studenți de la Facultatea de Medicină Veterinară în 

anul universitar 2015 – 2016. 
Art.9. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 100 de exemplare, a Subiectelor 

de licență, redactate de prof.univ.dr. Riviș Adrian. 
Art.10. Se aprobă cererea nr. 345/01.02.2016 a Facultății de Horticultură și Silvicultură ca 

amfiteatrul  A1 Horticultură să poarte denumirea „Amfiteatrul Horia Butnaru”. 
Art.11. Se aprobă cererea nr. 643/01.02.2016 a responsabilului contractului de grant 

nr.7/25.03.2015 aprobat de Asociația TehImpuls Timișoara, de susținere financiară a diferenței 
care nu a fost cheltuită conform bugetului inițial. 
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Art.12. Se decide ca la întocmirea Fișei de autoevaluare a cadrelor didactice să se aibă în 

vedere următoarele: 
- se consideră autocitari și acelea în care nu ești prim autor ci coautor și ești citat la 

bibliografie 
- se consideră citare, nu recunoaștere internațională, în cazul în care există o lucrare citată 

într-o carte publicată în străinătate 
Art.13. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 

de internet a universităţii. 
                     
 
 

 Rector,                                              Secretar șef interimar, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan        Dr.ing. Carolina Popa 

 
 

Cancelar general, 
Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


