
 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 8807 din 19.12.2016 

 

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 19.12.2016, 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 hotărăște ca Stațiunea Didactică Timișoara a USAMVBT să suporte cheltuielile pentru pachetele cadou 

pe care le vor primi toți angajații universității cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în valoare de 56 mii RON. 

Art.2.  Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 100 de exmplare, a cursului Compediu de botanică 

sistematică redactat de către șef lucr.dr. Alina Neacșu, conf.univ.dr. Ilinca Imbrea, prof.univ.dr. Arsene Gicu 

Gabriel. 

Art.3. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 50 de exmplare, a cărții Teste de morfologia și anatomia 

plantelor redactat de către conf.univ.dr. Alma Nicolin. 

Art.4. Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru panourile publicitare și a contractelor pentru aparatele 

de cafea, băuturi reci și sandwich-uri din campusul universității cu șase luni. 

Art.5. Se aprobă componența Comisiei de concurs pentru acordarea burselor nominale URSUS BREWERIES 

astfel: 

1. Conf.univ.dr. Stanciu Sorin – președinte 

2. Prof.univ.dr. Hădărugă Nicoleta – membru 

3. Prof.univ.dr. Riviș Adrian – membru 

4. Director General Polschi Eduard - observator 

Art.6. Se aprobă componența Comisiei de contestații pentru acordarea burselor nominale URSUS BREWERIES 

astfel: 

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

2. Prof.univ.dr. Trașcă Teodor Ioan- - membru 

3. Prof.univ.dr. Jianu Călin Ionel – membru 

4. Iris Golopenta - observator 

Art.7. Se hotărăște amânarea răspunsului, pentru o dată viitoare, la solicitarea nr. 8686/16.12.2016 referitoare la 

rectificarea bugetului Clinicilor Veterinare Universitare pentru anul 2016. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 8688/16.12.2016 de transformare a unui post nedidactic în didactic auxiliar – 

administrator financiar M în cadrul Direcției Economice. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 8521/13.12.2016 de scoatere din evidența contabilă și trecerea pe conturile de cheltuieli 

a debitoarei SC Kasz Coop SRL. 

Art.10. Se hotărăște ca perioada concediilor pentru personalul didactic și didactic auxiliar în anul universitar 2016 – 

2017 să fie în perioada vacanțelor studențești, astfel: 24.12.2016 – 15.01.2017, 15.04.2017 – 23.04.2017 și 

24.07.2017 – 15.09.2017, iar pentru personalul nedidactic, în anul 2017, concediu de odihnă va fi conform 

programărilor înaintate Direcției Resurse Umane. 

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 


