
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7549 din 07.11.2016 

 

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 07.11.2016, 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 listele cu cadrele didactice care vor beneficia de gradația de merit pentru următorii cinci 

ani. 

Art.2. Se hotărășește că, contestația nr. 7455/02.11.2016 nu este de competența Consiliului de 

Administrație ci a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru acordarea gradației de merit, motiv 

pentru care achiesăm cu răspunsul formulat de către această comisie, înregistrat cu nr. 182/03.11.2016.  

Art.3. Se decide numirea domnului conf.univ.dr. Popa Daniel ca director interimar la Școala de Șoferi a 

USAMVBT. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 7529/07.11.2016 în sensul colaborării cu firma SC CIRAST-DULCOFRUCT 

VRANCEA pentru producerea și comercializarea produsului Supliment alimentar destinat prevenirii și 

combaterii nosemozei albinelor. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 7528/07.11.2016 cu privire la transferul echipamentelor cu care a fost dotat 

laboratorul în care s-a realizat produsul finit Supliment alimentar destinat prevenirii și combaterii 

nosemozei albinelor către gestiunea SC AGROCAMPUS SRL. 

Art.6. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 7402/01.11.2016 privind efectuarea unei expertize tehnico-economice pentru 

obiectivul „Centrul de practică Facultatea de Horticultură și Silvicultură Brebu Nou”. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 6986/19.10.2016 de ajustare a tarifului lei/oră/agent cu precizarea să se 

prezinte devizul cu calculul detaliat al tarifului orar solicitat.  

Art.9. Se aprobă cererea nr. 7275/27.10.2016 de deplasare cu autocarul universității la Ocolul Silvic 

Moldova Nouă, Berzeasca și Băile Herculane cu studenții de la Facultatea de Horticultură și Silvicultură 

în perioada 8.11.2016 – 9.11.2016. 

Art.10. Se aprobă cererea nr. 7547/07.11.2016 de deplasare cu autocarul universității la Arad cu studenții 

de la Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare în data de 07.12.2016. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 7546/07.11.2016 de deplasare cu microbuzul universității la Voiteg în data 

de 25.11.2016. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 7548/07.11.2016 cu privire la servirea mesei (mic dejun și pranz) la Cantina 

universității în data de 25.11.2016. 

Art.13. Se aprobă cererea nr. 7532/07.11.2016 de multiplicare la Litografia universității, în 50 de 

exemplare a catalogului 2016 TPA Student Fest, redactat de către domnul prof.univ.dr. Riviș Adrian. 

Art.14. Se respinge cererea nr. 7475/03.11.2016 de eșalonare a restanțelor la plata regiei de cămin. 

Art.15. Se aprobă cererea nr. 7513/04.11.2016 pentru servirea mesei de prânz la Cantina universității în 

zilele de 07.11.2016 – 08.11.2016. 
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Art.16. Se aprobă cererea Facultății de Zootehnie și Biotehnologii nr. 493/07.11.2016 cu privire la 

expertizarea unor discipline în vederea acordării sporurilor de condiții deosebite persoanelor îndreptățite. 

Art.17. Se aprobă cererea nr. 7340/28.10.2016 ca plata taxei de școlarizare aferentă anului universitar 

2016-2017 să se facă în două tranșe (prima tranșă în valoare de 1600 euro în data de 10 nov. 2016 iar cea 

de-a două tranșă în valoare de 1600 euro în data de 10 dec. 2016). 

Art.18. Se aprobă propunerea de modificare a  Comisia de selecționare a documentelor din arhivă astfel:  

1. Dr.ing. Popa Carolina – Secretar șef interimar- - președinte 

2. Prof.univ.dr. Acatincăi Stelian – Director General Administrativ - membru 

3. Ec. Cornelia Cheț – Director Resurse Umane – membru 

4. Ec. Pârva Victoria – Director economic – membru 

5. Pelici Corina – Arhivar - secretar 

Art.19. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului cu privire la desfășurarea 

concursului de acordare a bursei nominale „URSUS” în anul universitar 2017 – 2018.  

Art.20. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei de cercetare științifică a Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.21. Se aprobă solicitarea nr. 7523/04.11.2016 pentru repartizarea unui post de inginer de la Facultatea 

de Zootehnie și Biotehnologii ocupat de doamna Ivan Mihaela. 

Art.22. Se aprobă plata ca membru al Danube Rectors' Conference. 

Art.23. Se aprobă suplimentarea fișei postului de secretar al doamnei Petruse Elisabeta cu atribuții 

specifice secretariatului  DPPD. 

Art.24. Se decide ca programul pentru Casieria universității să fie de la 800 la 1600.  

Art.25. Se aprobă cererea nr. 7524/04.11.2016 pentru servirea mesei de prânz (Meniul zilei) la Cantina 

universității pentru aproximativ 300 de elevi de liceu. 

Art.26. 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 


