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HOTĂRÂREA 

nr. 7058 din 02.11.2015 
 
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 02.11.2015, 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 și respectiv ale art.4 alin.3 din Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 
emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă ca înmatricularea pe cele două locuri la doctorat primite suplimentar de la M.E.C.Ș. 

pentru anul universitar 2015 -2016 și pe locurile cu taxă să se facă începând cu semestrul II al anului 
universitar 2015 – 2016. 

Art.2. Se aprobă propunerile facultăților pentru evaluatori în vederea constituirii corpului de evaluatori 
naționali ai Agenției de Credite și Burse de Studii pentru fiecare de domeniu de licență din cadrul 
universității. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 6582/16.10.2015 privind încadrarea invenției „Procedeu de fabricație și 
produs de înrădăcinare pe bază de extract de salcie (Genul Salix)” în categoria invențiilor de serviciu, 
conform prevederilor art.3 alin.1 lit.b din Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu și revendicarea 
dreptului asupra invenției. 

Art.4.  Se aprobă exmatricularea unor studenți de la Facultatea de Medicină Veterinară. 
Art.5.  Se aprobă cererea nr. 7000/30.10.2015 de prelungire a activităţii după pensionare cu un an. 
Art.6. Se aprobă cererea nr. 6010/28.09.2015 de multiplicare la Litografia universității, în 80 de 

exemplare, a caietului de lucrări practice Diagnosticul electrocardiografic în bolile cardiovasculare la 
animale, redactată de asist.dr. Florin Simiz. 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 6947/30.10.2015 de 
înființare a unui Cerc științific studențesc de vânătoare. 

Art.8. Se respinge cererea nr. 7045/02.11.2015 unui student de la Facultatea de Medicină Veterinară 
de reexaminare. 

Art.9.  Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.10. Se aprobă cererea nr. 7048/02.11.2015 referitoare la numirea unui specialist în topografie care 

să participe la identificarea, măsurarea și delimitarea în teren a imobilelor menționate în cerere. 
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. Paul Pîrşan                            Dr.ing. Carolina Popa 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


