
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 nr. 2155 din 24.03.2017 

 

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 24.03.2017, 

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 structura Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din 

Timișoara 

Art.2. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 2102/23.03.2017 cu privire la repararea tribunei de pe terenul de 

minifotbal. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 2103/23.03.2017 de multiplicare la Litografia universității a 

caietului de lucrări practice Bolile infecțioase ale suinelor/Compendiu practic, în 100 de 

exemplare, redactat de către asist.dr. Degi Janosi, asist.dr.Iancu Monica, prof.univ.dr. Herman 

Viorel. 

Art.5. Se decide transmiterea adresei nr. 2090/23.03.2017 către Comisia de analiză disciplinară. 

Art.6. Se amână emiterea unei rezoluții până la o dată viitoare pentru adresa nr. 

2114/23.03.2017. 

Art.7. Se aprobă, parțial, cererea nr. 2116/23.03.2017 pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în 

procesul verbal nr. 21619/23.03.2017 al Direcției de Sănătate Publică. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 1987/20.03.2017 pentru deplasarea în scop didactic cu autobuzul 

universității în Parcul Retezat, județul Hunedoara, cu studenții anului IV specializarea Ingineria 

Mediului și anul III specializarea Biologie. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 2154/24.03.2017 pentru participarea la competiția Premiile 

Academiei Române, pentru anul 2015 cu lucrarea: „Investigation on crude and high-temperature 

heated coffee oil by ATR-FTIR spectroscopy along with antioxidant and antimicrobial 

proprieties”, autori Raba D.N., Poiana M.A., Borozan A.B., Ștef M., Radu F., Popa M.V. 

Art.10. Se aprobă ca, facultățile din cadrul universității să elibereze adeverințe pentru studenții 

români/străini, înmatriculați la forma cu frecvență –licență, master, doctorat, necesare acordării 

facilităților de transport intern feroviar, indiferent de vârstă. 

Art.11. Se aprobă referatul nr. 2153/24.03.2017 cu privire la introducerea unei taxe în valoare de 

70 lei pentru pregătirea practica suplimentară în cadrul Școlii de Șoferi USAMVBT. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 2038/21.03.2017 de multiplicare la Litografia universității a 

Ghidului pentru examenul de licență, specializarea Agricultură, în 90 de exemplare. 
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Art.13. Se amână raspunsul la solicitarea FRI-EL BUILDINGS RO nr. 2106/23.03.2017 până la 

o dată viitoare. 

Art.14. Se aprobă cererea nr. 2134/24.03.2017 de concediu fără plată pentru un an de zile. 

Art.15. Se decide componența comisiei de inventariere a materiilor prime, materialelor, 

mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din gestiunea Cantinei USAMVBT astfel: 

1. Director General Administrativ, prof.univ.dr. Acatincăi Stelian – președinte 

2. Conf.univ.dr. Merce Iuliana – secretar 

3. Ec. Liviu Cadar – membru 

4. Conf.univ.dr. Milin Anda – membru 

5. C.J. Radulov Sorin Niky – membru 

Art.16. Se aprobă cererea nr. 2062/22.03.2017 pentru deplasarea cu studenții pe programul 

Erasmus cu autocarul universității la Răcășdia  - Caraș Severin, în data de 26.03.2017. 

Art.17. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 

2119/23.03.2017 cu privire la numirea ca Director economic interimar pe doamna ec. Marton 

Elena. 

Art.18. 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, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 

 


