
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6959 din 15.10.2019 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 15.10.2019, în 

conformitate cu prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 

alin. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, 

angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă propunerea de numire a Comisiei pentru întocmirea documentaţiei necesare la 

evaluarea instituţională a universităţii din anul 2020, cu următoarea componenţă: Prof.univ.dr. Iancu 

Tiberiu – responsabil raport autoevaluare, prof.univ.dr. Radulov Isidora, prof.univ.dr. Stanciu Sorin, 

prof.univ.dr. Morariu Sorin, conf.univ.dr. Tulcan Camelia, conf.univ.dr. Bălan Ioana, şef lucr.dr. Alina 

Neacsu, conf.dr. Fora Ciprian, conf.dr. Igna Violeta, şef lucr.dr. Simiz Eliza, conf.univ.dr. Dogaru 

Diana, şef lucr.dr. Milin Anda, conf.univ.dr. Crista Florin, şef lucr.dr. Moatăr Mihaela, prof.univ.dr. 

Pîrvulescu Luminiţa, prof.univ.dr. Ştef Lavinia, conf.univ.dr. Megyesi Corina, conf.univ.dr. Mederle 

Narcisa, prof.univ.dr. Acatincăi Stelian, ec. Cheţ Cornelia, ec. Marton Elena, cons.jr. Haiduc Simona, 

dr.ing. Popa Carolina, drd.med.vet. Orghici Gabriel. 

Art.2. Se aprobă Instrucţiunea privind desfăşurarea procesului de evaluare a cadrelor didactice. 

Art.3. Se aprobă cererea dnei Rotariu Lia nr. 684/01.10.2019, studentă în anul IV la Facultatea de 

Management şi Turism Rural, cu privire la reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare pentru anul 

universitar 2019-2020. 

Art.4. Se aprobă propunerea ca, taxele pentru camerele renovate, pentru anul universitar 2019-2020, 

să fie astfel: 400 lei pentru Căminul I şi Căminul II şi 450 lei pentru Căminul III şi Căminul IV. Aceste 

camere nu sunt subvenţionate. 

Art.5. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Fora Ciprian nr. 6755/08.10.2019 de înzestrare a 

Centrului de pregătire de la Voiteg cu un autoturism din dotarea parcului auto al universităţii. 

Art.6. Se aprobă cererea dlui Suciu Marius Florin nr. 6679/03.10.2019, student al Facultăţii de 

Agricultură, în sensul scutirii de la plata taxei de cazare. 

Art.7. Se aprobă cererea dnei Munteanu Irina nr. 6495/30.09.2019, studentă la Facultatea de 

Medicină Veterinară, de scutire de la plata taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019. 

Art.8. Se aprobă cererea dnei Evelina Zujevaite nr. 6780/09.10.2019, studentă la Facultatea de 

Medicină Veterinară, secţia engleză, cu privire la plata taxei de şcolarizare în două tranşe. 

Art.9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultăţii de 

Horticultură şi Silvicultură de înfiinţare a unui nou program de studii de masterat intitulat Ecodesign 

urban. 

 

 



 

 

 

Art.11. Se aprobă achitarea facturii către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, avans 

pentru misiunea economică în Japonia. 

Art.12. Se aprobă cererea dnei şef lucr.dr. Marcu Adela nr. 6786/09.10.2019 privind acoperirea 

cheltuielilor cu transportul studenţilor din anul IV Zootehnie, pentru vizita de documentare la două 

unităţi avicole din Satu-Mare, în perioada 25-26 octombrie 2019. 

Art.13. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Agricultură privind desfăşurarea unor activităţi în cadrul 

programului VADA, pentru activitatea de organizare a manifestărilor ştiinţifice. 

Art.14. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Bănăţean-Dunea Ioan nr. 6937/15.10.2019 de publicare 

la editura Agroprint, în 145 de exemplare, a manualului Histologie et embryologie veterinarie – les 

cellules, pentru studenţii programului de studii Medicină Veterinară – secţia franceză. 

Art.15. Se aprobă cererea dnei Brezovan Diana nr. 6571/02.10.2019 de publicare la editura 

Agroprint, în 50 de exemplare, a Caietului de Practică pentru studenţii programelor de studii  

Art.16. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de 

internet a universității.                                      

                                                

 

                                        Rector,                                       Secretar șef interimar, 

                   Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin     Dr.ing. Popa Carolina 

 

 

 

Cancelar general, 

 Prof.univ.dr. Stanciu Sorin 
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