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HOTĂRÂREA 

nr. 226 din 21.01.2020 

 

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

Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 21.01.2020, în conformitate cu 

prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 alin. 13 din L.E.N. nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, angajaţilor, 

studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se transmite spre avizare Senatului universitar propunerea Consiliului de Administrație privind 

componența Comisiei de Etică universitară: 

1. Prof.univ.dr. Borcean Adrian - presedinte 

2. Prof.univ.dr. Cojocariu Luminița – membru  

3. Prof.univ.dr. Dronca Dorel - membru 

4. Conf.univ.dr. Cristea Teodor – membru 

5. Conf.univ.dr. Merce Iuliana - membru 

6. Conf.univ.dr. Igna Violeta – membru 

7. Conf.univ.dr. Mişcă Corina-Dana – membru 

8. Dr.ing. Urlan Sorin – membru 

9. Stud. Silaghi Beniamin - membru 

Art.2. Se aprobă plata facturii către Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timiş reprezentând cotizaţia 

pentru trimestrul IV a anului 2019. 

Art.3. Se aprobă componenţa comisiilor pentru susţinearea Colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 

2020-2022, care va avea loc în data de 7 februarie 2020, conform adresei dlui şef lucr.dr. Moisa Sebastian nr. 

172/17.01.2020.  

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.5. Se aprobă cererea dlui decan, prof.univ.dr. Peţ Ioan nr. 23/20.01.2020 cu privire la reamenajarea 

spaţiului verde din faţa Facultăţilor de Bioingineria Resurselor Animaliere şi Medicină Veterinară. 

Art.6. Se aprobă cererea dlui Ciprian Stroia nr. 136/16.01.2020 privind achitarea sumei necesare înregistrării 

universităţii noastre în Anularul AUF 2020. 

Art.7. Se hotărăşte ca sediul Institutului de Cercetări pentru Biosecuritate si Bioinginerii să fie în cladirea 

Complexului de Laboratoare de Cercetare „Horia Cernescu”, etajul I. 

Art.8. Se hotărăşte achitarea în avans a diferitelor cheltuieli prilejuite de organizarea evenimentelor din 

cadrul Săptămânii universităţii, care se vor desfăşura în perioada 18.05.2020-24.05.2020. 

Art.9. Se aprobă ca, perioada campaniei de promovare a universităţii în licee, să fie cuprinsă între 

24.02.2020-31.03.2020. 

Art.10. Se aprobă cererea SC Promotion Media SRL nr. 9126/17.12.2019 de prelungire a contractului de 

închiriere nr.1/18.01.2019, pentru un an de zile, începând cu data de 15.02.2020. 

Art.11. 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. Stanciu Sorin 
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