
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 8206 din 28.11.2016 

 

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 28.11.2016, 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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul privind ocuparea 

posturilor de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată – R061. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul cu privire la 

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

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul 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.4. Se prezintă în ședința Consiliului de Administrație adresele nr. 7753/15.11.2016 și nr. 

7560/08.11.2016 și se hotărăște menținerea punctului de vedere formulat la art.2 din hotărârea Consiliului 

de Administrație nr. 7549/07.11.2016. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 7667/11.11.2016 referitoare la acordarea unui sprijin financiar  pentru 

realizarea activităților prevăzute în proiectul H2020 MSCA-NCP-2014 Net4Mobility: Network of the 

Marie Sklodowska-Curie Actions National Contact Point până la transferul celei de-a doua tranșe de 

finanțare a acestui proiect de către Comisia Europeană. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 8170/28.11.2016 cu privire la acordarea unui sprijin financiar  pentru 

realizarea activităților prevăzute în Planul de realizare al proiectului Cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-0219 

(ConsTillTech) până la virarea sumelor de către CO-UP București. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 8087/24.11.2016 pentru achiziționarea de servicii de mentenanță a hidranților 

interiori, exteriori, sistemelor de detectare fum și alarmare. 

Art.8. Se respinge cererea nr. 8150/25.11.2016 de acordare a unui spațiu în campusul universității. 

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

Art.10. Se aprobă cererea nr. 6629/06.10.2016 de multiplicare la Litografia universității, în 40 de 

exemplare, a caietului de lucrări practice Chemistry – Practical work hand book, redactat de conf.univ.dr. 

Tulcan Camelia, șef lucr.dr. Ahmadi-Khoie Mirela, asist.dr. Boldura Oana. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 8149/25.11.2016 de multiplicare la Litografia universității, în 45 de 

exemplare, a caietului de lucrări practice Laboratory methods in immunology, redactat de către asist.dr. 

Monica Sereș, prof.univ.dr. Emil Târziu. 

Art.12. Se hotărăște ca universitatea să fie gazdă și partener pentru evenimentul Smart City Club 

România, tema „De la Smart City la Statul Inteligent-Infrastructura viitorului, conectivitate, idei”. 

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Transatlantic România HUB. 

Art.13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 8073/23.11.2016 

privind achitarea taxei pentru evaluarea externă a programului de studii universitare de licență 

„Măsurători terestre și cadastru” de către ARACIS. 



Art.14. Se aprobă cererea nr. 8197/21.11.2016 privind scoaterea la concurs a postului de șef birou din 

cadrul Biroului Achiziții și transformarea postului din administrator patrimoniu S III în administrator 

patrimoniu S I. 

Art.15. Se aprobă numirea comisiei de inventariere pentru predarea-primirea gestiunii facultăților de 

Medicină Veterinară și Zootehnie și Biotehnologii de la doamna ing. Dobrișan Delia către domnul Baul 

Gheorghe și Gruber Ștefan, astfel: 

1. Ec. Cadar Liviu 

2. Ing. Urlan Sorin  

3. Ec. Dobrișan Dumitru 

4. Ing. Baul Gheorghe 

5. Ing. Gruber Ștefan 

Art.16. Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7549/07.11.2016 în sensul 

numirii ca director interimar la Școala de Șoferi a USAMVBT pe domnul prof.univ.dr. Acatincăi Stelian. 

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 
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