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HOTĂRÂREA 

nr. 3502 din 10.05.2017 

 

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 10.05.2017, 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 aprobă repartizarea pe facultăți a cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2017 – 2018. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Anexa 7e și Anexa 7e_1 la R039. 

Art.3. Se amână raspunsul la adresa nr. 106/12.01.2017 până la o data viitoare. 

Art.4. Se aprobă modificarea componenței Celulei de Urgență din cadrul USAMVBT. 

Art.5. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a Manualului de bune practici în unitățile experimentale, 

vol. 1 și vol. 2, în 100 de exemplare, redactat de către conf.univ.dr. Huțu Ioan. 

Art.6. Se aprobă cererea pentru obținerea autorizațiilor de utilizare CNCAN și DSP a aparatelor din cadrul 

Laboratorului de Imagistică și încheierea unui contract cu Radiomed Impex SRL.  

Art.7. Se aprobă plata facturii ca membru Danube Rector's Conference. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 3369/05.05.2017 ca USAMVBT să facă parte din organizația Regional Animal 

Welfare Centre precum și numirea domnului Cziszter Ludovic în Comitetul Director al acesteia. 

Art.9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 3496/10.05.2017 pentru 

susținerea de cursuri în sistem modular, de către doamna conf.univ.dr. Bălan Ioana, în calitate de profesor invitat la 

LLC Tbilisi Teaching University din Tbilisi, Georgia, începând cu anul universitar 2017 – 2018.  

Art.11. Se aprobă cererea nr.3346/04.05.2017 în sensul alocării unui avans (maxim 2500 lei) pentru amenajarea 

spațiului aferent terenului de concurs, a celui de încălzire precum și a adăpostului exterior destinat cazării cailor în 

vederea organizării concursului ecvestru Ziua Calului cu ocazia Expo Banat Agralim, ediția 2017. 

Art.12. Se respinge cererea nr. 3485/10.05.2017 de scutire a penalităților la taxa de cazare în cămin. 

Art.13. Se hotărăște ca studenții care nu au plătite la zi taxele de cazare în cămin ( inclusiv luna în curs) să nu fie 

primiți în sesiunea de examene. 

Art.14. Se respinge cererea formulată de SC Orange Romania SA referitoare la instalarea unei stații GSM pe 

terenul fostei ferme nr. 6. 

Art.15. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar taxele de școlarizare și taxele 

administrative pentru anul universitar 2017 – 2018. Se va introduce taxa pentru susținerea examenului de licență – 

100 lei și se va modifica taxa de cazare a studenților în perioada de vară și sesiunea de restanțe -15 lei/noapte/persoană. 

Art.16. Se hotărăște ca decanii facultăților, directorul SDT, șef serviciu tehnic, directorii și responsabilii de 

laboratoare de cercetare și alte entități de cercetare științifică, vor prezenta în primul CA, după data de 29 mai, un 

tabel nominal cu personalul din subordine, care pe proprie răspundere, să declare că deține/folosește sau nu, după caz, 

butelii cu gaze tehnice, de tip GPL sau alte tipuri de asemenea dispozitive. Cei care dețin astfel de dispozitive trebuie 

să menționeze conținutul și seria  dispozitivului respectiv. 

Art.17. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați  și se afișează pe pagina de internet a 

universității. 

 

 

                        

                    Rector,                         Secretar şef interimar, 

Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin               Dr.ing. Popa Carolina 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 


