
 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4120 din 15.06.2016 

 

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 15.06.2016, în conformitate cu 

prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13din 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, adresa MENCS nr. 263/10.06.2016,emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenților – R040. 

Art.2. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii – R044. 

Art.3. Se aprobă demararea procesului de revizie a Fișei de autoevaluare a performanțelor 

cadrelor didacice și a ghidului de completare a fișei (fișa justificativă).  

Art.4. Se aprobă demararea procesului de autoevaluare a activității IOSUD. 

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar taxele pentru cămin astfel: 

- Căminele 1 și 2 – 270 lei/student/cameră 

- Căminele 3 și 4 – 300 lei/ student/cameră 

- Căminul 5G – 350 lei/ student/cameră + 15 lei/lună/cameră taxa pentru cablu TV. 

Art.6. Se aprobă ca numărul de studenți pentru formațiile de studiu să fie astfel: 

- Pentru studii universitare de licență – 25 studenți/formație de studiu (pentru anii II, III și IV) 

și 30 studenți /formație de studiu (pentru anul I) 

- Pentru studii universitare de master – 20 studenți/formație de studiu. 

Art.7. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.8. Se decide demararea procesului de achiziţia a legitimațiilor de serviciu – card pentru toți 

angajații și studenții USAMVBT (taxa pentru fiecare legitimație-card va fi de 20 lei fiind suportată de 

angajat respectiv student). 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul cadru de colaborare 

instituțională cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Universitatea de Științe Agronomice 

și Medicină Veterinară din București. 

Art.10. Se decide achiziționarea unui sistem integrat de gestiune pentru universitate. 

Art.11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Consiliului 

Facultății de Agricultură nr. 857/13.06.2016 de înființare și autorizare a programului de studii universitare 

de master „Managementul înregistrării sistematice în contextul dezvoltării rurale”, domeniul Inginerie și 

management în agricultură și dezvoltare rurală cu 30 de locuri, cu taxă.  

Art.12. Se decide ca toate invenţiile/brevetele ale căror titulari este USAMVBT, de regulă, să se 

valorifice prin SC AGRO TM CAMPUS SRL. 

Art.13. Se decide demararea procesului de audit pentru obiectivele STN, KM6 și Voiteg. 

Art.14. Se aprobă solicitarea Facultății de Medicină Veterinară de prelungire a sesiunii de 

examene din 4 iulie – 22 iulie 2016. 

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R044.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R044.pdf
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 Art.15. Se aprobă cererea Facultății de Medicină Veterinară nr. 4098/15.06.2016 privind 

constituirea unei Comisii de Bioetică la nivelul universității pentru evaluarea etică a proiectelor. 

Art.16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea  Facultății de 

Medicină Veterinară nr. 532/03.06.2016 privind scoaterea la concurs a potului de tehnician la Clinica de 

chirurgie. 

 Art.17. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Protocolul de colaborare 

cu Colegiul Tehnic „Decebal” din Drobeta Turnu Severin. 

Art.18. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi (ISJ MH). 

Art.19. Se respinge cererea nr. 3193/10.05.2016 de renegociere a contractului. 

Art.20. Se aprobă cererea nr. 4069/14.06.2016 privind cesionarea contractului de închiriere nr. 

5213/01.09.2015 către Intrepinderea Individuală Contraş Gheorghe Viorel începând cu data de 

14.06.2016 până la data de 31.12.2016. 

Art.21. Se aprobă cererea Facultăţii de Agricultură nr. 832/02.06.2016 de modificare a Comisiei 

de licenţă, sesiunea 2016. 

Art.22. Se decide astfel, contractul pentru cablu TV din Căminul 5G să fie reziliat de pe persoană 

fizică și să fie făcut un nou contract pe universitate. 

Art.23. Se decide acordarea a 10 tichete de masă celor nominalizați pentru organizarea Expoziției 

BanatAgralim. 

Art.24. Se aprobă cererea nr. 4088/14.06.2016 de prelungire a contractelor de colaborare și de 

arendă cu S.C. FHE HANDEL S.R.L. 

Art.25. 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 


