
 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 nr. 252 din 20.01.2017 

 

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 20.01.2017, 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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerile facultăților privind cifra de 

școlarizare pentru anul universitar 2017 – 2018. 

Art.2. Se hotărăște ca în cadrul Complexului de Laboratoare de Cercetare „Horia Cernescu” persoana responsabilă 

pentru fiecare spațiu/laborator să aibă în gestiune și aparatura din cadrul acestuia și lunar să se întocmească rapoarte 

cu privire la activitatea de cercetare desfășurată în cadrul laboratoarelor, rapoarte care se vor transmite 

Prorectoratului Cercetare-Inovare Transfer Tehnologic. 

Art.3. Se aprobă propunerea Facultății de Horticultură și Silvicultură privind componența comisiilor pentru 

examenul de diplomă și disertație, sesiunea februarie 2017. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 237/20.01.2017 cu privire la decontarea din fondurile USAMVBT a 50% din taxa 

aferenta cursului de Consilier de Orientare privind cariera pentru cinci persoane. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 235/20.01.2017 pentru achitarea ultimei tranșe, în valoare de 1367 lei, în vederea 

publicării brevetului de invenție RO 131178 A0 cu titlul Procedeu de fabricație și produs de înrădăcinare pe bază 

de extract de salcie (Genul Salix). 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 215/19.01.2017 în sensul achitării sumelor restante pentru cazare (lunile noiembrie și 

decembrie) până la data de 14 februarie 2017. 

Art.7. Se respinge cererea nr. 197/18.01.2017 referitoare la restituirea primei tranșe din taxa de scolarizare pentru 

studii universitare de doctorat. 

Art.8. Se amână emiterea rezoluției pentru cererile nr. 8887/20.12.2016, nr. 8736/19.12.2016 și nr. 248/20.01.2017 

până la o dată viitoare. 

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

Art.10. Se aprobă contractul de service cu Siemens Healthcare SRL pentru întreținerea aparaturii din cadrul 

Laboratorului de Investigații Radiologice și Computer Tomograf (Somatom Definition AS seria 65702, Siremobil 

Compact L seria 3706 și Multix Swing seria 1889). 

Art.11. Se hotărăște evidențierea în contabilitate a activităților economice desfășurate în baza contractelor cu terții 

până la atingerea pragului conform căruia, potrivit legii, nu se plătește TVA. 

Art.12. 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 

 

 


