
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7342 din 28.10.2016 

 

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 28.10.2016, 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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de acordare 

a gradației de merit pentru personalul didactic. 

Art.2. Se hotărăște ca domnul conf.univ.dr. Peț Ioan să fie responsabil cu procesul de autorizare a 

laboratoarelor Good Laboratory Practice și Good Experimental Practice. 

Art.3. Se aprobă ca universitatea să facă parte din Comisia Națională pentru Energie. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 7276/27.10.2016 privind împuternicirea doamnei Urdeș Laura 

Daniela, cadru didactic USAMV București, să coordoneze proiectul „The distribution and Determinants 

of Larval Eustrongylidosis in Fish Across the Danube Area” din partea USAMVBT. 

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

Art.6. Se aprobă exmatricularea din cămin a studentelor Vasilache Iulia, Olban Timea și Zbutea 

Bianca începând cu data de 28.10.2016. 

Art.7. Se aprobă depunerea proiectului START, Axa prioritară 6 – Educație și competențe – 

Stagii de practică pentru elevi și studenți, în sectorul agroalimentar, industrie și servicii. 

Art.8. Se aprobă adresa nr.7252/27.10.2016 ca doamna prof.univ.dr. Alexa Ersilia să preia 

funcția de director adjunct interimar la Platforma de Cercetare Interdisciplinară pe o perioadă de șase luni. 

Art.9. Se aprobă prelungirea activității pentru cinci persoane din cadrul Direcției General 

Administrative până la data de 31 martie 2017. 

Art.10. Se aprobă Comisia pentru acordarea sporului de condiții deosebite astfel: 

1. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu – președinte 

2. Șef lucr.dr. Crista Florin - membru 

3. Șef lucr.dr. Moatăr Mihaela - membru 

4. Prof.univ.dr. Pîrvulescu Luminița - membru 

5. Prof.univ.dr. Trașcă Teodor - membru 

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

7. Prof.univ.dr. Ștef Lavinia - membru 

8. Conf.univ.dr. Stancu Adrian - membru 

9. Ec. Cheț Cornelia - membru 

Art.11. 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 


