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HOTĂRÂREA 

nr. 2596 din 14.04.2016 

 

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 14.04.2016, 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 rectorului, prorectorilor, facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale 

angajaţilor şi studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aprobă demararea procedurii de negociere a clauzelor contractului colectiv de muncă la 

nivelul universității. 

Art.2. Se aprobă cuantumul burselor (licență+master) pentru semestrul II al anului universitar 2015 – 

2016 și repartizarea fondului de burse pe facultăți astfel:  

Nr. 

crt. 

Tipul de bursă Cuantum bursă (în 

lei) 

1. Bursă de performanţă 800 

2. Bursă de merit 400 

3. Bursă socială 250 

4. Ajutor social ocazional 500 

5. Ajutor social în caz de maternitate 500 

6. Ajutor ocazional în caz de deces 500 

 

Specificare Fondul de burse 

alocat sem. II 

Agricultură 60.569 

Horticultură şi Silvicultură 45.939 

Management Agricol 35.190 

Medicină Veterinară 42.331 

Tehnologia Produselor Agroalimentare 29.669 

Zootehnie şi Biotehnologii 26.282 

TOTAL 240.000 

 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 2579/14.04.2016 cu privire la numirea persoanei responsabile cu 

întocmirea burselor studenților și studenților-doctoranzi în universitate, în persoana doamnei Ilie Alina, 

atribuțiile aferente acestei activități fiind menționate în fișa postului. 

Art.4. Se aprobă calendarul privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă 

determinată, în semestrul II al anului universitar 2015 – 2016.  

Art.5. Se aprobă cifra de școlarizare pentru românii de pretutindeni, pentru anul universitar 2016 – 

2017. 

Art.6. Se aprobă cererile nr. 2567/13.04.2016 și nr. 2568/13.04.2016 de achitare a taxei de cămin 

restante fără penalizări. 



 

 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 2502/11.04.2016 de achiziționare și inscripționare a 50 de tricouri, 50 de 

ecusoane și 3 steaguri pentru Agronomiada – Craiova 2016. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 2583/14.04.2016 ca Aula Magna „Iulian Drăcea” să fie în administrarea 

Prorectoratului Relații internaționale și activitate studenți. 

Art.9. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar taxele pentru cazarea studenților 

veniți prin programul Erasmus în universitatea noastră astfel: 100 Euro/lună/cameră/regim single și 40 

Euro/lună/cameră/regim double, iar pentru cadrele didactice: 110 lei/zi/camera/regim single și 80 lei 

zi/camera/regim double. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 2576/14.04.2016 privind organizarea în Aula Magna „Iulian Drăcea” a 

universității în data de 11.05.2016 a unei prelegeri cu tema „Alege să fi altfel”. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 2577 /14.04.2016 de finalizare a două terenuri de zgură roșie în Baza 

Sportivă din veniturile contractelor de cercetare ale disciplinei de Educație Fizică și Sport. 

Art.13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea ca Regia la toate 

contractele de consultanță să fie de 16%. 

Art.14. Se aprobă cererea nr. 2595/15.04.2016 privind participarea a șase studenți, din cadrul 

USAMVBT, câte unul de la fiecare facultate,  la programul comun cu Universitatea Purdue. 

Art.15. Se aprobă cererea nr. 2485/11.04.2016 privind decontarea deplasării (transportul) studentului 

de la Facultatea de Medicină Veterinară care va participa la Campionatul Universitar de Judo de la Sibiu, 

perioada 14.04.- 15.04.2016. 

Art.16. Se decide acordarea a 21 de tichete de masă tuturor angajaților USAMVBT cu ocazia 

sărbătorilor de Paște. 

Art.17. Se decide modificarea componenței Comisiei S.C.M.I. astfel: 

1. Conf.univ.dr. Radulov Isidora - președinte 

2. Conf.univ.dr. Stanciu Sorin – vicepreședinte 

3. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu –- membru 

4. Prof.univ.dr. Imbrea Florin - membru 

5. Conf.univ.dr. Camen Dorin - membru 

6. Prof.univ.dr. Brad Ioan - membru 

7. Prof.univ.dr. Herman Viorel - membru 

8. Prof.univ.dr. Riviș Adrian - membru 

9. Prof.univ.dr. Păcală Nicolae - membru 

10. Prof.univ.dr. Acatincăi Stelian - membru 

11. Ec. Pârva Victoria - membru 

12. Ec. Cheț Cornelia - membru 

13. Dr.ing. Popa Carolina – secretar 

Art.18. Se aprobă demararea procesului de revizuire a Regulamentului spin-off. 

Art.19. Se aprobă renegocierea contractului cu SC Pavaj Construct SRL. 

Art.20. 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. Cosmin Alin Popescu             Dr.ing. Carolina Popa 

 

 

Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


