HOTĂRÂREA
nr. 2517 din 05.04.2017
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 05.04.2017, în
conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N.
nr. 1/2011,
Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi
studenţilor, emite prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă actualizarea grilelor de concurs pentru posturile didactice din universitatea
noastră.
Art.2. Se aprobă Contractul de comodat cu S.C. BMH Office Consulting SRL.
Art.3. Se aprobă demararea procedurii de elaborare a Codului de Etică Științifică.
Art.4. Se aprobă Contractul de parteneriat cu SC Clast Vest Engineering LTD cu excepția art.
7 alin. 7.1. lit c care va fi reformulat în sensul: „rezilierea contractului se va face unilateral în cazul
neglijenței parțiale sau totale a obligației stabilite în acordul actual, cu un preaviz de 30 zile”.
Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Contractul de parteneriat
cu Innovative Start-up Company ”Educabile SRL” cu excepția art. 7 alin. 7.1. lit c care va fi
reformulat în sensul: „rezilierea contractului se va face unilateral în cazul neglijenței parțiale sau
totale a obligației stabilite în acordul actual, cu un preaviz de 30 zile”.
Art.6. Se aprobă demararea procedurii de alegere pentru funcția vacantă de director de
departament la Facultatea de Medicină Veterinară – departament II – în urma vacantării postului.
Art.7. Se aprobă comisia Biroului electoral de la Facultatea de Medicină Veterinară, astfel:
1. Prof.dr. Morariu Sorin - președinte
2. Șef lucr.dr. Pop Călin - membru
3. Prof.dr. Moț Teodor - membru
4. Șef lucr.dr. Pascu Corina - membru
5. Asist.dr. Kalman Imre - membru
Art.8. Se aprobă executarea unor materiale publicitare la firma Alto Detail Direct SRL – D.
Art.9. Se aprobă cererea de demisie a dnei Minca Veronica din funcția de Director General al
SC Agro TM Campus SRL începând cu data de 31.05.2017.
Art.10. Se aprobă numirea dlui Bazoșan Mihai, pe perioadă determinată de 2 ani, în funcția de
administrator al SC Agro TM Campus SRL.
Art.11. Se aprobă ca dna jurist Bacău Cristina să se ocupe de aspectele legale cu privire la
procedurile impuse de Registrul Comerțului pentru SC Agro TM Campus SRL.
Art.12. Se aprobă cererea dlui ș.l. Ilie Marius de folosire a autocarului universității pentru
deplasarea studenților pentru cursul festiv la Filarmonica din Timișoara.
Art.13. Se aprobă achitarea taxei de membru al Asociației Anelis Plus pentru anul 2017.
Art.14. Se aprobă cererile unor cadre didactice de deplasare în străinătate.

Art.15. Se aprobă numirea dlui.ș.l.Lațo Karel ca persoană de contact și responsabil cu
colectarea datelor despre absolvenții pe piața muncii în parteneriatul cu ITM Timiș.
Art.16. Se aprobă propunerea Directorului Resurse Umane de numire a dnei c.j. Simona
Haiduc - Responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public și dna dr.ing. Popa Carolina – Responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public.
Art.17. Se aprobă acordarea a 30 de tichete de masă pentru toți angajații universității cu
ocazia Sărbătorilor de Paști.
Art.18. Se aprobă repartizarea sumei de 4000 lei pentru publicarea în presa scrisă și online
a urărilor cu ocazia Sărbătorilor de Paști.
Art.19. Se aprobă prelungirea contractului cu KeyStone până în 30.06 2017 și achitarea
taxei aferentă ofertei educaționale în limba engleză.
Art.20. Se aprobă cererea nr. 2340/30.03.2017 de încetare a activității din funcția de
administrator de la Cantina universității a domnului conf.univ.dr. David Ioan.
Art.21. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe
pagina de internet a universităţii.
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