
 

 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 5341 din 25.07.2017 

 

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 25.07.2017, 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 și  studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul Comisiei de Bioetică. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar modificarea Organigramei 

USAMVBT. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 5258/20.07.2017 referitoare la efectuarea unui audit intern cu privire la 

activitatea desfășurată de către administratorii de patrimoniu din cadrul USAMVBT pentru perioada 2013 – 

2017. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 5261/21.07.2017 cu privire la modificarea componenței comisiei de admitere 

(pentru interviu) la programul de studii universitare de master Securitatea și calitatea produselor horticole 

primare, astfel: 

1. Prof.univ.dr. Șumălan Radu – președinte 

2. Prof.univ.dr. Madoșa Emilian – membru 

3. Prof.univ.dr. Ciulcă Sorin – membru 

4. Asist.dr. Ciulcă Adriana - secretar 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 5335/24.07.2017 de prelungire a contractului de locatiune nr. 

2144/03.04.2015 (xeroxuri) din incinta Facultății de Management Agricol și Facultatea de Zootehnie și 

Biotehnologii până la data de 30.06.2018. 

Art.6. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 100 de exemplare, a lucrării Tehnologia 

Creșterii Bovinelor, redactată de către prof.univ.dr. Acatincăi Stelian. 

Art.7.  Se decide emiterea unei polițe de asigurare – bilet la ordin pentru contractul de servicii nr. 

10753/21.07.2017 - Primăria Petroșani și contractul nr. 11166/21.06.2017 – Consiliul Județean Timiș.  

Art.8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet 

a universității. 

                       

                    Rector,                           Secretar şef interimar, 

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

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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