
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6007 din 16.09.2016 

 

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 16.09.2016, 

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 Protocolul de colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Hunedoara. 

Art.2. Se aprobă cererea nr. 5640/06.09.2016 privind încheierea unui contract de 

comodat cu Asociația Fitosanitară de Vest cu sediul în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 119, 

etaj I, sala 108. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 5696/07.09.2016 referitoare la deplasarea cu autocarul 

universității a studenților din cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii în perioada 5-7 

octombrie 2016, în localitățile Șercaia din județul Brașov și Târgu Mureș din județul Mureș. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 6004/16.09.2016 cu privire la deplasarea autocarului 

universității în perioada 7-8 octombrie în vederea realizării programului social al conferinței 

Second Euro-Regional Conference on Parasitic Zoonoses. Cheltuielile vor fi suportate din 

bugetul conferinței. 

Art.5. Se aprobă cererea de deplasare în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea 

Consiliului Facultății de Agricultură nr. 5798/12.06.2016 ca domnul prof.univ.dr. Palicica Radu 

să își desfășoare activitatea în cadrul universității ca profesor asociat invitat. 

Art.7. Se decide ca deschiderea oficială a anului universitar 2016 – 2017 să aibă loc în 

data de 30 septembrie 2016, ora 10,00 în Aula Magna „Iulian Drăcea” a USAMVBT. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 5948/16.09.2016 privind transferul gestiunii doamnei Purda 

Aurelia (Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii și 

Facultatea de Horticultură și Silvicultură) aparțințând celorlalte două facultăți către gestionarii 

din cadrul entităților organizatorice respective. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 5934/15.09.2016 și anume: achitarea cotizației aferente 

anului 2016 pentru Clusterul de Turism Banat. 

Art.10. Se aprobă cererea nr. 6005/16.09.2016 privind solicitarea brevetului de invenție 

pentru produsul Compoziție regeneratoare pentru păr și unghii și achitarea cheltuielilor care 

revin prin înregistrarea invenției la OSIM. 
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Art.11. Se respinge cererea nr. 5791/12.09.2016 privind restituirea unei sume de bani 

reprezentând taxa de cazare pe luna septembrie 2016. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 5800/12.09.2016 privind eliberarea diplomei de 

bacalaureat. 

Art.13. Se aprobă cererea nr. 5799/12.09.2016 privind eliberarea diplomei de 

bacalaureat. 

 Art.14. 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 


