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HOTĂRÂREA 

nr. 7648 din 19.11.2015 

 

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 19.11.2015, 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, 

emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1.  Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar scoaterea la concurs a două 

posturi în cadrul Departamentului de Imagine pentru promovarea ofertei educaționale a universității. 

Art.2. Se hotărește ca din punct de vedere SSM și a disciplinei muncii pentru toți angajații Stațiunii 

Didactice și de Cercetare – Dezvoltare „Agronomia” Timișoara care își desfășoară activitatea în cadrul 

Cantinei USAMVBT, responsabilitatea îi revine exclusiv conducătorului unității Cantină, respectiv 

domnului director, conf.univ.dr. David Ioan. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 7485/16.11.2015 privind taxa de școlarizare pentru Studii postuniversitare 

în Bibliotecomie și Știința informării și a comunicării. 

Art.4.  Se aprobă  propunerile Comisiei de burse a universității pentru cuantumul burselor care se vor 

acorda în anul universitar 2015 – 2016: 

- bursă de performanţă – 800 lei 

- bursă de merit – 400 lei 

- bursă socială – 250 lei 

- ajutor social ocazional – 500 lei 

- ajutor social în caz de maternitate – 500 lei 

- ajutor social în caz de deces – 500 lei; 

precum şi suma repartizată pentru fiecare facultate: Facultatea de Agricultură – 55770 lei, 

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură – 42064 lei, Facultatea de Management Agricol – 32164 lei, 

Facultatea de Medicină Veterinară – 38236 lei, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare – 

27302 lei şi Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – 24398 lei. 

Art.5.  Se transmite spre analiză cererea  nr. 1139/19.02.2015 Facultății de Horticultură și Silvicultură. 

Art.6.  Se transmite spre analiză cererea nr. 7389/11.11.2015 Direcției Resurse Umane. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 7484/16.11.2015 de multiplicare la Litografia universității a Volumelor de 

lucrări științifice (4/2014) ale Facultății de Agricultură pentru anul 2014, redactate de conf.univ.dr. Radulov 

Isidora. 

Art.8.  Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 7538/17.11.2015 pentru acordarea unui ajutor social ocazional de 

maternitate. 

Art.10. Se aprobă cererea nr. 7647/19.11.2015 de acordare a unui spațiu pentru un stand de informare 

și un roll-up pentru zilele de 14 – 15 decembrie 2015. 
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Art.11. Se aprobă ca doamna asist.dr. Mărghitan Alina să reprezinte universitatea în cadrul proiectul 

„Universități all – inclusive: Proiect pentru îmbunătățirea serviciilor de accesibilizare ale universităților, 

adresate studenților cu dizabilități”, în data de 26 noiembrie 2015. 

Art.12. 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 


