
 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4316 din 24.06.2016 

 

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 24.06.2016, 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 aprobă demararea procesului de elaborare a unei proceduri/regulament pentru alegerea 

reprezentanților salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la nivelul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din 

Timișoara. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar repartizarea cifrei de 

școlarizare la studiile universitare de doctorat, pe domenii, astfel: 

1. Domeniul AGRONOMIE – 7 locuri cu bursă 

                                                - 7 locuri fără bursă 

2. Domeniul HORTICULTURĂ – 2 locuri cu bursă 

                                                      - 1 loc fără bursă 

3. Domeniul INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE – 1 loc cu bursă 

                                                                                                  - 2 locuri fără bursă 

4. Domeniul ZOOTEHNIE – 2 locuri cu bursă 

                                             - 2 locuri fără bursă 

5. Domeniul MEDICINĂ VETERINARĂ  – 3 locuri cu bursă 

                                                                      - 3 locuri fără bursă 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de colaborare cu 

Study in Europe SRL 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de parteneriat cu 

SC MetropolitanLife Asigurări SA. 

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Protocolul de colaborare cu 

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de coooperare cu 

Universitatea Ferhat Abbas Setif 1 din Algeria. 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar componența Comisiei de 

Bioetică a universității astfel: 

1. Prof.univ.dr. Cristina Romeo-Teodor 

2. Prof.univ.dr. Nichita Ileana  

3. Prof.univ.dr. Ștef Ducu Sandu 

4. Conf.univ.dr. Cziszter Ludovic 

5. Șef lucr.dr. Ghișe Alina 

6. Șef lucr.dr. Ostan Mihaela 

7. Șef lucr.dr. Cocan Ileana 

8. Șef lucr.dr. Dragomirescu Monica 

9. Asist.univ.dr. Lăzărescu Cristian  
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Art.8. Se decide modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului de Adminsitrație din data de 

15.06.2016 în sensul ca numărul mediu de studenți/formația de studiu la ciclurile de studii licență și 

master, anii I și II să fie de 20. Numărul de formații de studiu la nivelul fiecărei facultăți se va calcula ca 

raport între numărul total de studenți, anii I și II la toate programele de studii și numărul de 

studenți/formația de studiu, adică 20. 

Art.9. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.10. Se respinge cererea nr. 3899/07.06.2016 de transfer de post. 

Art.11. Se respinge cererea nr. 4068/14.06.2016 de prelungire a contractului de muncă. 

Art.12. Se decide amânarea exprimării unei rezoluții pentru cererea nr. 4219/21.06.2016.  

Art.13. Se aprobă cererea nr. 3958/08.06.2016 de prelungire a contractului de muncă cu două 

luni. 

Art.14. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului de funcționare a căminelor 

studențești – R034. 

Art.15. Se respinge cererea Facultății de Medicină Veterinară nr. 4097/15.06.2016 ca aparatul 

liofilizator să fie realocat Platformei de Cercetare și laboratoarele de cercetare înființate în cadrul CLC-

CH  să apară ca laboratoare distincte în vederea înscrierii pe platforma ERRIS. 

Art.16. Se decide ca taxa de cazare pentru Căminul 5G să fie plătită în fiecare lună a anului 

inclusiv în perioada vacanțelor (700 lei/cameră). Începând cu anul universitar 2016-2017, cadrele 

didactice ale universității care se vor caza în Căminul 5G vor beneficia de o reducere de 25% din prețul 

întreg de cazare/loc; cadrele didactice care au copii minori vor beneficia de gratuitate pentru aceștia, dar 

nu vor mai beneficia de reducerea de 25%.  

Art.17. 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 


