
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7940 din 18.11.2016 

 

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 18.11.2016, 

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 decide ca evenimentul Gala Premiilor USAMVBT să se desfășoare în data de 21 

decembrie 2016, ora 1200, în Aula Magna „Iulian Drăcea”. 

Art.2. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind ocuparea posturilor 

de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată – R061. 

Art.3. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare în cadrul Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timişoara – 

R076. 

Art.4. Se aprobă propunerile Comisiei de burse a universității pentru cuantumul burselor pentru 

studenți care se vor acorda în anul universitar 2016 – 2017, astfel: 

- Bursă de performanță – 800 lei 

- Bursă de merit – 400 lei 

- Bursă socială – 250 lei 

- Ajutor ocazional – 500 lei 

precum și suma repartizată pentru fiecare facultate: Facultatea de Agricultură: 70.829 lei, 

Facultatea de Horticultură și Silvicultură: 50.314 lei, Facultatea de Management Agricol: 39.331 

lei, Facultatea de Medicină Veterinară: 48.133 lei, Facultatea de Tehnologia Produselor 

Agroalimentare: 35.131 lei, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii: 31.253 lei 

Art.5. Se avizează solicitarea Facultății de Zootehnie și Biotehnologii și se propune spre 

aprobare Senatului universitar intrarea în lichidare începând cu anul universitar 2016 – 2017 a 

programului de studii Zootehnie, forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR). 

Art.6. Se avizează solicitarea Facultății de Management Agricol și se propune spre aprobare 

Senatului universitar închiderea programului de studii Inginerie economică în agricultură, forma 

de învățământ la distanță (ID) care va intra în lichidare începând cu anul universitar 2017 – 2018. 

Art.7. Se avizează solicitarea Facultății de Tehnologia Produselor Agroalimentare și se propune 

spre aprobare Senatului universitar intrarea în lichidare, începând cu anul universitar 2016 – 

2017, a programelor de studii Ingineria produselor alimentare și Controlul şi expertiza 

produselor alimentare, forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR). 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf


Art.8. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind acordarea burselor şi 

a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara – R001. 

Art.9. Se hotărăște ca, pentru persoanele care se deplasează pentru promovarea ofertei 

educaționale a USAMVBT să se deconteze cazarea, transportul și diurna. 

Art.10. Se aprobă Protocolul de colaborare cu SC USTravel SRL. 

Art.11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerile privind 

suplinirea prin plata cu ora a următoarelor posturi vacantate, astfel: 

- Postul 1/II de la Facultatea de Management Agricol 

- Postul 1/I de la Facultatea de Medicină Veterinară 

- Postul 6TPA/TA de la Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 7578/08.11.2016 de multiplicare la Litografia universității în 25 de 

exemplare a cărții Nervii cranieni (nervi capitali) epidranhiali, branhiali și hipobranhiali și 

locurile de elecție pentru anesteziile tronculare la nutrie, redactat de către șef lucr. Jivcov 

Stelică. 

Art.13. Se aprobă cererea nr. 7891/18.11.2016 de multiplicare la Litografia universității în 50 de 

exemplare a cărții Veterinary Histology and Embriology – The cells- redactat de către asist.dr. 

Diana Brezovan și asist.dr.Jelena Savici. 

Art.14. Se aprobă cererea nr. 7891/18.11.2016 pentru achitarea parțială (250 lei/persoană) a 

costului cursului susținut de CCIAT – Manager proiect pentru 17 cadre didactice. 

Art.15. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.16. Se aprobă cererea nr. 7596/09.11.2016 cu privire la prelungirea contractului de locațiune 

nr. 2144/03.04.2015 pentru un an de zile. 

Art.17. Se aprobă cererea nr. 7858/17.11.2016 cu privire la prelungirea contractului de închiriere 

pentru un an de zile. 

Art.18. Se aprobă cererea nr. 7777/15.11.2016 cu privire la prelungirea contractului de locațiune 

nr. 10002/12.11.2015 pentru un an de zile. 

Art.19. Se aprobă cererea nr. 7692/11.11.2016 cu privire la prelungirea contractului de închiriere 

nr. 7339/01.11.2012 pentru un an de zile. 

Art.20. Se aprobă cererea nr.7741/14.11.2016 de la AGRO TM CAMPUS SRL în sensul că, 

USAMVB Timișoara, în calitate de Asociat Unic al AGRO TM CAMPUS SRL 

 hotărăște deschiderea unui punct de lucru al societății comerciale în Campusul USAMVB din 

Timișoara, Calea Aradului nr.119, în spațiul în suprafață de aprox.25 mp din clădirea Rectorat, în 

vederea desfășurării urmatoarelor activități: 

- CAEN 4761  Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 

- CAEN 4779  Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

- CAEN 4778  Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate – inclusiv 

suveniruri 

         De asemenea, se aprobă autorizarea desfășurarii la sediul societății a activității: 

-   CAEN 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a., cod ce include si 

activitatea de brokeraj pentru brevete și alocarea spațiului solicitat cu titlu de folosință gratuit 

pentru o perioadă nedeterminată. 

Art.21. Se aprobă cererea nr. 7865/17.11.2016 cu privire la transferul domnului Szabo Laszlo de 

la Facultatea de Management Agricol la Facultatea de Agricultură, începând cu data de 

01.12.2016. 

Art.22. Se hotărăște acordarea a 30 tichete de masă pentru toți angajații USAMVBT, astfel: 15 

tichete de masă pentru luna noiembrie și 15 tichete de masă pentru luna decembrie. 

Art.23. Se hotărăște ca domnul șef lucr.dr. Bertici Radu să fie persoana care va fi informată de 

toate contractele și sponsorizările care sunt făcute cu SC Smithfield Ferme SRL. 

 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R001.pdf
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Art.24. Se aprobă cererea nr. 7738/14.11.2016 de acordare a unui spațiu în incinta universității 

pentru sediul Filialei Timișoara a Academiei de Științe Agricole și Silvice (biroul domnului 

prof.univ.dr. Dragomir Neculai) și amplasarea siglei acesteia într-un loc vizibil. 

Art.25. Se aprobă cererea nr. 7877/17.11.2016 de achitare a taxei de scolarizare în două tranșe. 

Art.26. Se prezintă în ședința Consiliului de Administrație adresa nr. 7597/09.11.2016 și se 

hotărăște menținerea punctului de vedere al Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

acordarea gradației de merit. 

Art.27. Se aprobă Acordul de parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara și semnarea 

acestuia. 

Art.28. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTORAT 

Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş 

Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 

E-mail: rectorat@usab-tm.ro, Web site: www.usab-tm.ro 


