
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4588 din 06.07.2016 

 

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 06.07.2016, 

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 prorectorilor, facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor 

şi studenţilor, emite prezenta       

       

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar structura anului 

universitar 2016 – 2017. 

Art.2. Se aprobă contractele de școlarizare pentru anul universitar 2016 – 2017. 

Art.3. Se aprobă Comisia de concurs pentru alegerea în funcţia de Director al Consiliului 

pentru Studiile Universitare de Doctorat de la IOSUD astfel: 

Preşedinte : Prof.univ.dr. Dărăbuș Gheorghe – USAMVB Timișoara  

Membrii:     Prof.univ.dr. Botău Dorica - USAMVB Timișoara 

                    Prof.univ.dr. Luis Manuel Madeira de Carvalho – Universitatea din Lisabona 

                    Prof.univ.dr. Muste Sevastița – USAMV Cluj Napoca 

                    Prof.univ.dr. Puia Carmen - USAMV Cluj Napoca 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de 

Parteneriat între  Universitatea de Științe Agronimice și Medicină Veterinară din Bucureşti si 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara. 

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de 

colaborare între  OMSK University of Design and Technology din Rusia si Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Protocolul de 

Cooperare între Giresun University din Turcia si Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de 

Cooperare între Buryat State Academy of Agriculture named after „V.R. Philippov” din Rusia si 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara. 

Art.8. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Contractul de 

Parteneriat între Colegiul National Bănăţean din Timişoara și Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

Art.9. Se respinge cererea nr. 4540/05.07.2016 cu privire la fixarea în podea a 

automatelor de băuturi reci din incinta USAMVBT. 
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Art.10. Se respinge cererea Organizației Studenților Basarabeni din Timișoara nr. 

4446/30.06.2016 cu privire la asigurarea transportului echipei în Republica Moldova. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 4538/05.07.2016 cu privire la întreruperea activității, prin 

concediu fără plată, în perioada 1 septembrie 2016 – 1 septembrie 2017. 

Art.12. Se aprobă propunerea Consiliului Facultății de Horticultură și Silvicultură nr. 

4574/06.07.2016 de înlocuire a doi membrii din comisia de susținere a proiectului de diplomă, 

promoția 2016, cu șef lucr.dr. Moatăr Mihaela și prof.univ.dr. Cârciu Gheorghe. 

Art.13. Se aprobă solicitarea Consiliului Facultății de Horticultură și Silvicultură nr. 

4575/06.07.2016 ca normarea orelor de curs și lucrări practice să se facă proporțional cu numărul 

de studenți. 

Art.14. Se aprobă cererea nr. 4054/13.06.2016 de retragere a automatului de cafea din 

locația nr.2, Facultatea de TPA și Management Agricol – la parter, 1 m2 și diminuarea chiriei 

conform cu locațiile rămase. 

 Art.15. Se aprobă cererea nr. 3819/06.06.2016 de acordare a ajutorului ocazional de 

deces. 

 Art.16. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.17. Se decide participarea USAMVBT ca partener al Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură a județului Arad în organizarea Tîrgului internațional de agricultură și participarea 

cu un stand de prezentare și cu expuneri în cadrul programului de conferințe. 

Art.18.  Se decide acordarea unui spațiu  (1 cameră în Căminul 5G) pentru Grădinița PP 

nr.36 cu condiția priorității la înscriere a copiilor cadrelor didactice, angajaților și studenților 

USAMVBT. 

Art.19. Se aprobă Acordul privind efectuarea stagiilor de practică de către 

studenți/masteranzi cu URSUS BREWERIES. 

Art.20. Se aprobă cererea nr. 4547/06.07.2016 în sensul aplicării prevederilor adresei nr. 

2956/13.05.2014 aprobată în Consiliul de administrație din data de 13.05.2016, iar referitor la 

formularul de Acord de colaborare, acesta se transmite facultății de Medicină Veterinară pentru 

avizul Consiliului facultății. 

Art.21. 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 


