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HOTĂRÂREA 

nr. 2866 din 25.04.2016 

 

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 25.04.2016, 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, facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 

studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Metodologia de desfășurare a 

concursului pentru funcția de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la 

IOSUD – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României" din Timișoara – R059. 

Art.2. Se aprobă cererea nr. 2840/25.04.2016 de deblocare și scoatere la concurs a unor posturi de la 

Direcția General Administrativă (Șef Serviciu Tehnic, Investiții și Întreținere – administrator patrimoniu S 

I, Șef birou Achiziții publice- adminsitrator patrimoniu S III, muncitor calificat II – tîmplar PVC) 

Art.3. Se decide ca domnul Adrian Martin să predea chitanțierul și facturierul de la STN domnului 

Balint Marius. 

Art.4. Se decide transmiterea adresei nr. 2650/18.04.2016 domnului Director General Administrativ 

pentru analiză și discuții. 

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

Art.6. Se decide ca în perioada 03.05.2016 - 08.05.2016 (conform Hotărârii de Senat nr. 

8291/09.12.2015) cadrele didactice să fie în concediu de odihnă, iar personalul didactic auxiliar și 

personalul nedidactic, în cadrul departamentelor/serviciilor/compartimentelor trebuie să asigure 

permanența. 

Art.7. Se decide ca doamna lector.dr.Tulbure Cristina să fie purtătorul de cuvânt al universității și 

invitată permanent a Consiliului de Administrație. 

Art.8. Se decide transmiterea adresei nr. 2763/22.04.2016 domnului decan prof.univ.dr. Herman Viorel 

pentru analiză și discuții. 

Art.9. 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 


