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HOTĂRÂREA 

nr. 3169 din 09.05.2016 

 

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 09.05.2016, 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 facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 

emite prezenta       

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă Calendarul privind desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de Director al 

Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) astfel: 

09.05.2016 Aprobare de către Consiliul de Administraţie a calendarului de concurs 

10.05.2016 Afișarea pe site-ul U.S.A.M.V.B.T., transmiterea spre M.E.N.C.S. si Monitorul 

Oficial a anunțului pentru concurs  (cu vizibilitate de 2 luni) 

11.07.2016 - 

13.07.2016 
Depunerea dosarelor de concurs la Secretarul Șef al universității 

20.07.2016 Desfașurarea concursului conform Metodologiei aprobate de Senatul universitar 

21.07.2016 Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi pe site-ul universităţii 

22.07.2016 Depunerea contestaţiilor la Secretarul Șef al universității 

28.07.2016 Afişarea rezultatelor finale pe site-ul universităţii 

Art.2. Se aprobă oferta pentru campania online de promovare a admiterii la USAMVBT în anul 2016, 

varianta C cu producția video realizată de universitate. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 3147/09.05.2016 în sensul susținerii financiare cu 1200 lei și alocarea unui 

spațiu cu titlu gratuit cu condiția asumării responsabilității pentru desfășurarea concursului. 

Art.4. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.5. Se decide transmiterea la Prorectoratul Educație și Asigurarea Calității analiza situației fiecărui 

program de studiu – licență și master - privind evoluția numărului de studenți în ultimii 5 ani. 

Art.6. Se decide ca răspunsul la cererea nr. 3109/06.05.2016 să fie pronunțat într-o ședință viitoare. 

Art.7. Se aprobă cererile nr. 3012/28.04.2016 și 3081/04.05.2016 de achitare a taxei de cămin fără 

penalități. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 3053/03.05.2016 pentru deplasarea cu autocarul universității în data de 20 

mai 2016. 

Art.9. Se respinge cererea nr. 729/09.05.2016 de la Facultatea de Horticultură și Silvicultură în sensul 

schimbării datei pentru deplasarea cu autocarul universității. 

Art.10. Se aprobă cererea nr. 3145/09.05.2016 de multiplicare la Litografia universității a 20 mii de 

flayere cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României" din Timișoara. 

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 


