
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6895 din 14.10.2016 

 

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 14.10.2016, 

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 rectorului, prorectorilor, facultăţilor, cererile cadrelor 

didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, emite prezenta       

   

HOTĂRÂRE 

 

Art.1.  Se aprobă demararea procedurii de elaborare a Regulamentului privind alegerea 

reprezentanţilor salariaţilor în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă la 

nivelul Universităţii de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al 

României” din Timişoara. 

Art.2. Se aprobă demararea procedurii de elaborare a Regulamentului privind 

asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal de către Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.3. Se aprobă demararea procedurii de revizuire a Metodologiei privind ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara – R039. 

Art.4. Se aprobă propunerea de înlocuire a doamnei șef lucr.dr. Brudiu Ileana cu domnul 

șef lucr.dr. Moisa Sebastian ca persoană responsabilă pentru activitățile de coordonare, 

administrare și gestionare a Registrului Matricol Unic la nivelul universității.  

Art.5. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.6. Se aprobă constituirea unei comisii de casare a publicațiilor deteriorate  sau 

perimate din fondul Bibliotecii USAMVBT astfel:  

1. Prof.univ.dr. Manea Dan – președinte 

2. Conf.univ.dr. Radulov Isidora – membru 

3. Șef lucr.dr. Crista Florin – membru 

4. Șef lucr.dr. Moatăr Mihaela – membru 

5. Șef lucr.dr. Adamov Tabita – membru 

6. Prof.univ.dr. Nichita Ileana – membru 

7. Prof.univ.dr. Trașcă Teodor – membru 

8. Prof.univ.dr. Ștef Lavinia – membru 

9. Bibliotecar Naod Sanda - membru 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 6801/12.10.2016 de ocupare a postului vacant de mânuitor 

carte la Biblioteca universității prin transferul unei persoane de la Facultatea de Zootehnie și 

Biotehnologii. 
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Art.8. Se aprobă cererea nr. 6726/10.10.2016 de reducere cu 50% a taxei de școlarizare la 

studii universitare de doctorat. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 6758/11.10.2016 de achiziție a unui număr de hidranți 

interiori pentru clădirea Facultății de Agricultură cât și extinderea coloanei de hidranți la 

mansarda clădirii. 

Art.10. Se aprobă cererea nr. 6645/06.10.2016 de achitare de către universitate a taxei 

pentru programul de perfecționare - Consilier de orientare privind cariera, pentru șapte 

persoane. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 6646/06.10.2016 de alocare a unui spațiu pentru CCOC în 

cadrul USAMVBT. 

Art.12. Se aprobă Acordul de parteneriat cu Patronatul Național Român – Filiala 

Județeană Timiș. 

Art.13. Se aprobă Acordul de parteneriat cu următoarele licee:  

- Liceul Tehnic Mătăsari, județul Gorj 

- Liceul Tehnologic Bîlteni, județul Gorj 

- Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani 

- Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc 

- Liceul Tehnologic Agricol Orțișoara 

Art.14. Se respinge cererea nr. 6317/28.09.2016 de restituire a unei sume de bani. 

Art.15. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcției 

Resurse Umane nr. 6892/14.10.2016 cu privire la completarea cu personal a unor posturi în 

cadrul Serviciului Tehnic și scoaterea la concurs a acestora, astfel: administrator patrimoniu SSD 

II (transformarea acestuia în administrator patrimoniu SI cu profil de inginer constructor) și 

munictor calificat II (zidar). 

 Art.16. Se aprobă cererea nr. 6780/12.10.2016 de multiplicare la Litografia universității a 

Cursului de genetică medicală animală în 140 de exemplare. 

Art.17. Se aprobă cererea nr. 6788/12.10.2016 de achitare a taxei de școlarizare în două 

tranșe (prima tranșă în octombrie și a doua tranșă în ianuarie). 

Art.18. Se aprobă Contractul de colaborare cu SC Agențiile Ofensiv SRL. 

Art.19. 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. Cosmin Alin Popescu             Dr.ing. Carolina Popa 

 

 

Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


