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HOTĂRÂREA 

nr. 382 din 22.01.2016 
 
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 22.01.2016, 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 facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 
emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art 1. Se aprobă transmiterea cerererii  nr. 314/21.01.2016  Direcției Resurse Umane.  
Art.2. Se aprobă cererea nr. 175/14.01.2016 de continuare a activității cu un an, începând cu data de 

01.03.2016. 
Art.3. Se aprobă cererea nr. 249/19.01.2016 de prelungire a activității cu șase luni, începând cu data 

de 05.02.2016. 
Art.4. Se aprobă cererea nr. 301/21.01.2016 de prelungire a activității cu șase luni. 
Art.5. Se aprobă transmiterea cererii nr. 253/19.01.2016  la Facultatea de Horticultură și Silvicultură. 
Art.6. Se aprobă componența comisiilor pentru susținerea colocviului de admitere la gradul didactic I, 

sesiunea 2016 – 2018. 
Art.7. Se respinge cererea nr. 287/20.01.2016 cu privire la amplasarea unui chioșc la poarta 

USAMVBT. 
Art.8. Se respinge cererea nr. 288/20.01.2016 de scutire de la plata tranșelor II și III de școlarizare. 
Art.9. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.10. Se aprobă transmiterea cererii nr. 242/18.01.2016 referitoare la alocarea unui spațiu pentru 

„Asociația Fitosanitară de Vest” la Facultatea de Agricultură. 
Art.11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de funcționare al 

Departamentului de Informatizare din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.12. Se aprobă transmiterea unei recomandări Biroului Electoral al Universității (BEU) cu privire 
la participarea din partea sindicatelor  USAMVBT a câte unui observator pentru fiecare Birou Electoral pe 
facultate (BEF), în vederea creșterii transparenței în procesul de desfășurare a alegerilor. 

Art.13. 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 


