
 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 3725 din 19.06.2018 

 
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 19.06.2018, 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 avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul privind protecţia 
datelor cu caracter personal. 

Art.2. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii în 150 exemplare a Îndrumătorului pentru 
practica studenţilor – 2018, redactat de către prof.univ.dr. Cătană Nicolae, retipărire. 

Art.3. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Orboi Dora nr. 2925/21.05.2018 cu privire la desfăşurarea 
evenimentului Global meeting in life sciences, 1st edition, în data de 9 noiembrie 2018. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se aprobă cererea dnei Ahmadi-Khoie Mirela nr. 3711/19.06.2018 referitoare la depunerea la 

OSIM a cerererii de brevet cu titlul „Mască regeneratoare pentru toate tipurile de păr şi scalp” şi plata taxei 
aferentă acesteia.  

Art.6. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului de desfăşurare a programului 
de voluntariat în activitatea bde dezvoltare academică în cadrul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara 

Art.7. Se aprobă adresa Direcţia Resurse Umane nr. 1882./18.06.2018 privind scoaterea la concurs 
a posturilor pentru proiectul PN III, director de proiect prof.univ.dr. Iancu Tiberiu. 

Art.8. Se hotărăşte dotarea Centrelor de admitere cu materialele necesare – laptopuri şi imprimante 
Art.9. Se aprobă actualizarea procedurilor de sistem din cadrul USAMVBT conform standardului ISO 

9001:2015. 
Art.10. Se aprobă propunerea nr. 3699/18.06.2018 pentru încetarea mandatului dlui Mihai Bazoşan 

din funcţia de administrator unic al SC AgroTm Campus SRL.  Dl. Mihai Bazoşan va ocupa funcţia de director 
al SC AgroTm Campus SRL. 

Art.11. Se aprobă propunerea nr. 3699/18.06.2018 privind numirea dnei Merce Iuliana în funcţia de 
administrator unic al SC AgroTm Campus SRL pentru un mandat de 4 ani. 

Art.12. Se aprobă cererea SC AGRO ACVA ZOO CONSTRUCT SRL nr. 3658/15.06.2018 şi  
încheierea unui contract de prestări servicii pentru activităţi de cercetare ştiinţifică. 

Art.13. . 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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