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HOTĂRÂREA 

nr. 3527 din 20.05.2016 

 

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 20.05.2016, 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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultății de 

Agricultură de suplinire în plata cu ora a postului 4/III – Departamentul Științele Solului până la sfârșitul 

semestrului II al anului universitar 2015 – 2016. 

Art.2. Se aprobă rezoluția dată la adresa nr. 2650/18.04.2016. 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultății de 

Zootehnie și Biotehnologii de organizare a concursului pentru ocuparea postului de inginer la Disciplina de 

Reproducerea animalelor din Departamentul II Biotehnologii. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de cooperare între 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.5. Se aprobă referatul nr. 3515/20.05.2016 de decontare a cheltuielilor privind servirea mesei 

cu ocazia derulării evenimentelor CASEE 2016 și Consorțiul Universităților de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară – Științele Vieții din România. 

Art.6. Se aprobă referatul nr. 3490/19.05.2016 cu privire la servirea micului dejun  în zilele de 23-

25 mai 2016 și a mesei de prânz în data de 24 mai 2016 la Cantina universității pentru participanții la 

Conferința CASEE 2016. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 3455/18.05.2016 pentru deplasarea domnului conf.univ.dr. Cziszter 

Ludovic la Bruxelles în data de 26 mai 2016. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 3246/11.05.2016 de deplasare a studenților cu autocarul universității 

la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caranesebeș în data de 31 mai 

2016. 

Art.9. Se aprobă cererile nr. 3281/12.05.2016 și 3359/16.05.2016 privind plata taxei de cămin 

restante fără penalități. 

Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar plata taxei către ARACIS 

pentru acreditarea programului de studii licență+master  a Facultății de Medicină Veterinară în limba 

engleză. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 3131/19.05.2016 pentru participarea în cadrul expoziției Banat 

Agralim  cu un cort. 

Art.12. Se aprobă oferta pentru filmarea și fotografierea evenimentelor care vor avea loc în 

perioada 22-24.05.2016. 

Art.13. Se aprobă oferta nr. 3491/19.05.2016 pentru achiziționarea unei stații portabile. 



Art.14. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.15. Se decide ca, până la data de 1 iunie 2016, Clusterul pentru Agricultură, să elibereze spațiul 

aflat în Căminul 3.  

Art.16. Se aprobă referatul nr. 3220/10.05.2016 de achitare a cotizației anuale membru Clusterul 

de Energii Sustenabile din România –ROSENC aferentă anului 2015. 

Art.17. Se decide ca întreținerea și revizia lifturilor din USAMVBT să se facă de către firma SC 

Lift-Arg SRL. 

Art.18. Se decide componența Biroului Dezvoltare Instituțională-Patrimoniu astfel: conf.univ.dr. 

Dragomir Lucian – responsabil, șef lucr.dr. Herbei Mihai, șef lucr.dr. Șmuleac Adrian și șef lucr.dr. Bârliba 

Costel. 

Art.19. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de 

internet a universităţii. 
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