
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6172 din 14.09.2017 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa ordinară din data de 14.09.2017, 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, ale studenţilor și adresa CNI nr. 14409/08.09.2017, emite prezenta       

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă cererea nr. 6131/13.09.2017 cu privire la contractarea unei linii de credit pentru SC 

AgroTm Campus SRL în valoare de 130 mii lei și împuternicirea dlui Bazoșan Mihai Marcel, administrator 

al societății, să negocieze și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Structura anului universitar 2017 

– 2018. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 6162/14.09.2017 pentru achiziționarea unui pachet de servicii psihologice 

de testare a capacității de predare în mediul universitar al cadrelor didactice. 

Art.4. Se aprobă adresa nr. 6165/14.09.2017 prin care se solicită înlocuirea dnei conf.univ.dr. Hernea 

Cornelia cu dl. conf.univ.dr. Fora Ciprian ca reprezentant în cadrul programului COST (1403), Comitetul 

de Management, Grupul de lucru – Silvicultură: Non-native tree species for european forests-experiences, 

risks and opportunities (NNEXT). 

Art.5. Se aprobă referatul nr. 5927/05.09.2017 în sensul numirii dlui asist.drd. Sicoe Bogdan ca 

responsabil cu securitatea radiologică; se aprobă demararea procedurilor privind obținerea autorizațiilor de 

funcționare emise de CNCAN pentru aparatele Multix Swing, Somatom AS Definition și Siremobil 

Comapct L și obținerea vizei sanitare anuale de funcționare. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa nr. 6155/13.09.2017 cu 

privire la taxa de cazare pentru Căminul 5G, în valoare de 950 lei/cameră, taxă care să fie plătită în fiecare 

lună a anului inclusiv în perioada vacanțelor. Cadrele didactice ale universității vor beneficia de o reducere 

de 25% din prețul întreg de cazare/loc (475 lei/loc); cadrele didactice care au copii minori vor beneficia de 

gratuitate pentru aceștia dar nu vor mai beneficia de reducerea de 25%. 

Art.7. Se aprobă adresa nr. 6150/13.09.2017 referitoare la prezența responsabilului CCOC la nivelul 

facultății și prezentarea CCOC-F la deschiderea anului universitar, de la nivelul facultății. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 6154/13.09.2017 de scutire de la plata taxei de cazare în cămin și penalitățile 

aferente. 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa nr. 6093/13.09.2017 privind 

transferul dnei conf.univ.dr. Raba Diana Nicoleta de la Facultatea de Tehnologia Produselor 

Agroalimentare la Facultatea de Management Agricol, Departamentul Economia și Finanțarea Firmei, 

începând cu anul universitar 2017 – 2018, pe aceeași funcție didactică. 

Art.10. Se aprobă adresa nr. 5978/07.09.2017 cu privire la componența comisiilor pentru concursul de 

admitere la master (interviu), sesiunea septembrie 2017, la specializările Management forestier și 

Biotehnologii fitofarmaceutice din cadrul Facultății de Horticultură și Silvicultură. 

Art.11. Se aprobă cererea Facultății de Agricultură nr. 1862/12.09.2017 de modificare a comisiei de 

licență, specializarea Biologie, sesiunea septembrie 2017, în sensul înlocuirii secretarului comisiei (dna șef 

lucr.dr. Ostan Mihaela va fi înlocuită cu dna șef lucr.dr. Ferician Mihaela). 

Art.12. Se aprobă deplasarea în străinătatea a unor cadre didactice. 

Art.13. Se aprobă cererea nr. 5947/06.09.2017 ca din taxa individuală de participare la Școala de vară 

francofonă să se plătească micul dejun și masa de prânz la Cantina Universității, precum și materialele 

didactice aferente. 

 

 



 
Art.14. Se aprobă cererea nr. 5895/04.09.2017 de participare a universității în cadrul proiectului COST 

Sci-DIASPO Exploring the potential of European Scientific Diasporas, fără cofinanțare din partea 

USAMVBT. 

Art.15. Se aprobă cererea nr. 6024/08.09.2017 de achitare a taxei către OSIM în vederea examinării 

cererii de brevet de invenție pentru produsul Cremă hidratantă pentru piele și ten pe bază de Oenothera 

biennis. 

Art.16. Se aprobă referatul nr. 6160/14.09.2017 cu privire la achitarea taxei către OSIM pentru 

publicarea, eliberarea și menținerea brevet de invenție Instalație automatizată pentru producerea 

biogazului. 

Art.17. Se aprobă achitarea facturii către KeyStone Academic Solutions reprezentând servicii de 

găzduire pe internet pentru programul de studii universitare de licență, limba engleză, al Facultății de 

Medicină Veterinară. 

Art.18. Se aprobă rectificarea și actualizarea documentelor aferente investiției „Cămin studențesc-

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

Timișoara, Calea Aradului nr. 119”. 

Art.19. .  Se aprobă voluntariatul dl Moldovan Paul Bogdan în promovarea universității. 

Art.20 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet 

a universității. 

 

 

 

 

                

                    Rector,                           Secretar șef interimar, 

Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin                 Dr.ing. Popa Carolina 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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