
 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 3354 din 04.05.2017 

 

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 04.05.2017, 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 calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă 

nedeterminată și pe perioadă determinată în semestrul II, an universitar 2016/2017. 

Art.2. Se aprobă desfășurarea workshop-ului ”e-biologia&e-ecologia: bazele de date și aplicațiile web-

based” în data de 9 mai 2017, în Sala Senatului a universității. 

Art.3. Se aprobă solicitarea de brevet de invenție pentru produsul Cremă hidratantă pentru piele și ten 

pe bază de Oenothera biennis. 

Art.4. Se aprobă deplasarea a patru persoane cu un mijloc de transport al universității la Salonul 

Euroinvent 2017, care va avea loc la Iași în perioada 25.05. – 27.05.2017 și cheltuielile necesare participării 

la acesta. 

Art.5. Se aprobă cererea Facultății de Zootehnie și Biotehnologii pentru deplasarea cu studenții anului 

IV Zootehnie și anului III Biotehnologii în localitatea Turnu, jud. Arad și localitatea Arad, cu autocarul 

universității, în data de 18 mai 2017. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 1116/28.04.2017 de la Facultatea de Horticultură și Silvicultură pentru 

deplasarea cu studenții anului III Silvicultură în județul Hunedoara, în perioada 16.05 – 17.05 2017, cu 

autocarul universității. 

Art.7. Se aprobă cererea Facultății de Zootehnie și Biotehnologii pentru deplasarea la Novi Sad – 

Serbia, cu studenții facultății, în data de 15 mai 2017, cu autocarul universității. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 3206/27.04.2017 referitoare la cheltuielile aferente proiectului de extensie 

universitară Service Learning Class, Romania Maymester-Summer module 1-2017. 

Art.9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.10. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a următoarelor: 

1. Subiecte de licență în 100 de exemplare, redactat de către prof.univ.dr. Riviș Adrian 

2. Teste grilă pentru examenul de licență, specializarea Ingineria mediului și Protecția mediului în 

agricultură, în 40 de exemplare. 

3. Teste grilă pentru examenul de licență, specilaizarea Măsurători terestre și cadastru, în 100 de 

exemplare. 

4. Caiet de lucrări practice Topografie agricolă în 50 de exemplare, redactat de prof.univ.dr. Ciolac 

Valeria, șef lucr.dr. Șmuleac Adrian, Băbucă Nicolae și șef lucr.dr. Ienciu Anișoara 

Art.11. Nu se aprobă cererea nr. 2106/23.03.2017 formulată de domnul Luca Cainelli prin care solicită 

acordul USAMVBT pentru traversarea unei parcele de teren. 

Art.12. Se hotărăște amânarea răspunsului, până la o dată viitoare, pentru cererile nr. 3305/03.05.2017 

și nr. 3326/04.05.2017. 

Art.13. Se aprobă cererea nr. 3205/27.04.2017 referitoare la suplimentarea orelor de pază și 

supraveghere la Stațiunea Tinerilor Naturaliști.  

Art.14. Se aprobă propunerea D.R.U. nr. 3328/04.05.2017 de numire a doamnei conf.univ.dr. Merce 

Iuliana în funcția de administrator patrimoniu la Cantina USAMVBT începând cu data de 05.05.2017 și se 

transmite Senatului universitar. 



 

 

 

 

Art.15. Se aprobă și se transmite răspunsul Oficiului juridic la adresa nr. 2976/13.04.2017.  

Art.16. Se aprobă propunerea D.R.U. nr. 3327/04.05.2017 cu privire la schimbarea temporară a funcției 

de conducere de secretar șef al universității în secretar SI, cu atribuții limitate, a doamnei ing. Arany Eniko 

din motive medicale, începând cu data de 02.05.2017 și se transmite Senatului universitar.  

Art.17. Se aprobă propunerea Rectorului USAMVBT de numire a doamnei dr.ing. Popa Magdalena 

Carolina în funcția de secretar șef interimar, începând cu data de 02.05.2017 și se transmite Senatului 

universitar. 

Art.18. Se aprobă propunerea de completare a Comisiei pentru recepția mijloacelor fixe de la nivelul 

USAMVBT cu dl. ing. Ionel Lițiu. 

Art.19. Se hotărăște transmiterea adresei nr. 2707/07.04.2017 domnului prof.univ.dr. Stanciu Sorin. 

Art.20. Se hotărăște ca domnul șef lucr.dr. Mazăre Viaceslav să fie responsabil de promovarea 

universității în liceele din Republica Moldova. 

Art.21. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați  și se afișează pe pagina de 

internet a universității. 

 

 

 

                Rector,     Secretar şef interimar, 

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

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 


