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HOTĂRÂREA 

nr. 1743 din 26.03.2018 

 

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 26.03.2018, 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, studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă efectuarea unui audit intern pentru obiectele de inventar din clădirea Facultăţii de 
Management Agricol şi a Facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dlui Szabo Laszlo nr. 
1700/22.03.2018 de a fi transferat cu postul de operator - calculator de la Facultatea de Agricultură, 
Departamentul I – Tehnologii agricole la Direcţia General Administrativă – Biroul Patrimoniu. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Bursele pentru educaţie „Gheorghe 
Popescu” şi demararea procesului de elaborare a unui regulament pentru acordarea acestor burse. 

Art.4. Se aprobă demararea procesului de revizie pentru următoarele regulamente: 
a. Regulamentul de evaluare periodică a calităţii personalului didactic – R022 
b. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii din cadrul U.S.A.M.V.B.T. – R032 
c. Regulamentul de funcţionare a Editurii Agroprint – R033 
Art.5. Se aprobă efectuarea a maxim 1 săptămână din practica prevăzută în planurile de învăţământ ale 

anilor II şi III de studiu din universitate, ciclul licenţă (cu excepţia studenţilor de la Facultatea de Medicină 
Veterinară) sub formă de practică mobilă pe parcursul întregului semestru, conform unei programări care să 
nu afecteze activitatea didactică, cu recuperarea orelor didactice.  

Art.6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unui cadru didactic. 
Art.7. Se aprobă cererea dlui Mircov Vlad nr. 1578/19.03.2018 pentru deplasarea cu studenţii Facultăţii 

de Horticultură şi Silvicultură în zona Vrsac în vederea vizitării staţiilor meteorologice în data de 18 aprilie 2018. 
Art.8. Se aprobă cererea dlui Traşcă Teodor nr. 1687/22.03.2018 de multiplicare la Litografia universităţii, 

în 30 de exemplare, a cărţii Cheia pentru succesul profesional şi dezvoltarea personală este competenţa 
lingvistică. Abecedar pentru dialogul germano-român redactată de Manfred Raupp şi prof.univ.dr. Teodor 
Traşcă. 

Art.9. Se aprobă cererea dnei Merce Iuliana nr. 1706/23.03.2018 cu privire la efectuarea analizelor 
medicale necesare pentru studenţii care vor desfăşura practica de specialitate în Cantina universităţii. 

Art.10. Se aprobă plata facturii ICA and CASEE membership subscriptions 2018. 
Art.11. Se aprobă cererea dnei Samfira Mirela nr. 1535/15.03.2018 referitoare la lista cu persoanele 

propuse pentru a promova universitatea la Târgul ofertei universitare organizat de CJRAE Mehedinţi la Drobeta 
Turnu Severin, în perioada 12-13 aprilie 2018 şi decontarea transportului.  

Art.12. Se aprobă cererea dnei prof.univ.dr. Pîrvulescu Luminiţa nr. 1698/22.03.2018 pentru participarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara, 
în calitate de partener, în cadrul proiectului „Tehnologii moderne de monitorizare a terenurilor acoperite de 
deşeuri pentru a restabili utilizarea lor iniţială”, programul INTERREG – IPA CBC România-Serbia, Axa 
prioritară 2, Obiectiv 2.1. 
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Art.14. Se hotărăşte acordarea de pachete cadou angajaţilor cu ocazia Sărbătorilor de Paşte. 
Art.15. Se hotărăşte ca în perioada vacanţei de Paşti, 10.04.2018 – 13.04.2018, cadrele didactice şi 

personalul didactic auxiliar să beneficieze de concediu de odihnă.  
Art.16. 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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