
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 3263 din 14.07.2020  

 

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 14.07.2020, 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, adresa Primăriei Municipiului Petroşani nr. 8655/30.06.2020, 

emite prezenta       

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Rapoartele privind 

monitorizarea programelor de studii. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Planurile de învăţământ pentru 

anul universitar 2020-2021. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea dlui prorector, 

prof.univ.dr. Iancu Tiberiu nr. 3232/13.07.2020, cu privire la mărimea normelor didactice, mărimea formaţiei de 

studiu, cursurile comune şi normarea practicii la ciclurile universitare de studiu de licenţă şi master. 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea Direcţiei Resurse 

Umane nr. 673/13.07.2020 cu privire la transformarea postului secretar facultate M în secretar şef facultate S III 

şi scoaterea la concurs a postului de secretar şef facultate S III la Direcţia Secretariat General (Facultatea de 

Medicină Veterinară). 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea Direcţiei Resurse 

Umane nr. 673/13.07.2020 privind transformarea şi scoaterea la concurs a următoarelor posturi din cadrul 

Direcţiei Economice: 

- 1 post de administrator financiar M II în administrator financiar S 

- 1 post de administrator financiar M II în administrator patrimoniu S 

Art.6. Se aprobă ca perioada concediului de odihnă pentru personalul didactic, didactic auxiliar să 

se efectueze în perioada 21.07.2020 – 31.08.2020. În perioada 10.08.2020 – 23.08.2020 în universitate nu se 

desfăşoară activităţi cu excepţia direcţiilor în care se impune activitate. 

Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea Direcţiei Resurse 

Umane nr. 672/13.07.2020 cu privire la numirea dlui prof.univ.dr. Morariu Sorin în funcţia de Director interimar 

al CSUD din cadrul IOSUD, începând cu data de 01.08.2020, până la finalizarea concursului pentru acest post. 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea Direcţiei Resurse 

Umane nr. 665/10.07.2020 privind scoaterea la concurs a postului de Director al CSUD din cadrul IOSUD, care 

va deveni vacant începând cu data de 30.07.2020. 

Art.9. Se hotărăşte continuarea prestărilor de servicii conform contractului de servicii nr. 

10753/21.07.2017 încheiat cu  Primăria Municipiului Petroşani, în cadrul proiectului „Reabilitarea clădirii 

Muzeului Mineritului şi amenajare muzeistică – Digitizarea obiectivului de patrimoniu” cu următoarea echipă din 

partea USAMVBT:  

Conf.univ.dr. Dragomir Lucian - director  

Membrii:  

Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin 

Conf.univ.dr. Herbei Mihai 

 



 

 

 

Şef lucr.dr. Horablaga Adina 

Şef lucr.dr. Bârliba Costel 

Şef lucr.dr. Şmuleac Adrian 

Asist.dr. Popescu George 

Ing. Simon Mihai 

 

Art.10. Se hotărăşte ca, conducerea universităţii să fie informată, în scris, în prealabil, despre intenţia 

membrilor comunităţii academice, de a participa şi de a reprezenta instituţia în diverse comisii la nivelul 

ministerelor sau a altor entităţi.  

Art.11. Se aprobă cererea Institutului de Biotehnologii Aplicate (IBA) din USAMVBT nr. 

3233/13.07.2020 privind preluarea de la universitate, cu titlu de împrumut, sub formă de comodat, pentru o 

perioadă de 4 ani, a următoarelor autovehicule: Dacia Logan MCV – TM 12 NEN, Dacia 1307 – TM 85 USA şi 

Dacia Logan MCV – TM 23 PAR. 

Art.12. Se hotărăşte predarea din gestiunea Centrului de Laboratoare „Horia Cernescu” în gestiunea  

„Laboratoarelor chirurgicale” a următoarelor echipamente: camera de termoviziune, travaliu mobil hidraulic 

bovine şi maşină de tuns, conform Deciziei Rectorului USAMVBT nr. 3032/03.07.2020. 

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. David Gheorghe 
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