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HOTĂRÂREA 

nr. 804 din 05.02.2016 
 
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 05.02.2016, 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 și a Raportului Comisiei de Etică nr. 13/01.02.2016 emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art 1. Se aprobă depunerea proiectului Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii educaționale. 
Art.2. Se aprobă cererea nr. 783/05.02.2016 de înființare a unui post de secretar la nivelul 

DPPD, cu studii superioare, de eliberare a unei ștampile pentru Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, alocarea și dotarea unui spațiu pentru directorul de departament, secretariat 
și arhiva departamentului. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 765/04.02.2016 cu privire la alocarea unei sume de bani pentru 
realizarea în format digital a lucrărilor foto-video executate cu ocazia evenimentelor  în perioada 
2012 - 2015. 

Art.4. Se avizează și se transmite pentru validare Senatului universitar cererea nr. 
756/04.02.2016 referitoare la numirea ca director al CCPOC a doamnei asist.dr. Mirela Samfira. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 758/04.02.2016 cu privire la demararea procedurilor de achiziție 
a serviciilor de obținere a autorizațiilor de securitate la incendiu pentru toate clădirile ce aparțin 
universității. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 731/03.02.2016 pentru încheierea contractului de monitorizare 
dozimetrică individuală pentru cele patru persoane posesoare ale permisului de exercitare în 
domeniul nuclear, supuse supravegherii de către CNCAN. 

Art.7. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.8. Se decide transmiterea răspunsului la adresa nr. 2/11.01.2016 către Consiliul Național 

al Rectorilor. 
Art.9. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 200 de exemplare, a caietului de 

lucrări practice, redactat de prof.univ.dr. Colibar Olimpia și asist.univ.dr. Hotea Ionela. 
Art.10. Se transmite cererea nr. 737/03.02.2016  Facultății de Horticultură și Silvicultură. 
Art.11. Se aprobă cererea nr. 694/02.02.2016 de prelungire a contractului individual de muncă 

pe perioadă determinată cu șase luni. 
 



 

 
RECTORAT 

Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş 
Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 

E-mail: rectorat@usab-tm.ro, Web site: www.usab-tm.ro 

 
 
Art.12. Se aprobă cererea Direcției Resurse Umane nr. 110/04.02.2016.  
Art.13. Se aprobă Raportul privind bilanțul contabil întocmit la data de 31 decembrie 2015. 
Art.14. Se decide ca autocitările să fie luate în calcul la Fișa de autoevaluare anuală a cadrelor 

didactice. 
Art.15. 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 


