
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 nr. 1521 din 03.03.2017 

 

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 03.03.2017, 

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 Fișa de autoevaluare pentru 

anul 2017. 

Art.2. Se aprobă propunerile facultăților cu privire la componența comisiilor pentru admitere 

2017, examenul de diplomă, examenul de disertație și de soluționare a contestațiilor pentru 

sesiunile iulie, septembrie 2017 și februarie 2018. 

Art.3. Se aprobă propunerea rectorului de numire a comisiei pentru admitere pe universitate la 

ciclul de studii universitare de licență și master pentru sesiunea 2017. 

Art.4. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.5. Se hotărăște să se acorde sporul de condiții deosebite, periculoase sau vătămătoare cu 

condiția semnării unei declarații pe proprie răspundere că sunt de acord cu restituirea sumelor în 

cazul în care se constată acestea au fost acordate necuvenit. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 1400/28.02.2017 referitoare la promovarea evenimentului Ziua 

Regalității (10 mai 2017), eveniment organizat de Disciplina de Educație Fizică și Sport. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 1402/28.02.2017 de participare a domnului conf.univ.dr. Mergheș 

Petru și asist.univ.dr. Narcis Văran la Campionatele Mondiale ale Monitorilor de Schi – ISIA 

Samnaun Elveția, perioada 26-29 aprilie 2017. 

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

Management Agricol de modificare a denumirii acesteia și anume: din Facultatea de 

Management Agricol în Facultatea de Management și Turism Rural. 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de calculare a 

fondului de burse pentru doctoranzi începând cu 15 februarie 2017 cu următoarele cuantumuri: 

doctoranzi anii I și II – 1450 lei și pentru doctoranzi anii III și IV – 1680 lei. 

Art.10. Se aprobă solicitarea nr. 1513/03.03.2017 de transmitere la Secretariatul DPPD a unor 

documente cu privire la disciplinele psihopedagogice urmate de studenții din anii I-IV licență și 

I-II master de la fiecare facultate. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 1497/03.03.2017 cu privire la decontarea contravalorii participării 

USAMVBT la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii „Pro Invent” ediția 2017 

- Cluj Napoca, în valoare de 150 euro.  
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Art.12. Se aprobă, în parte, cererea nr. 1447/02.03.2017 în sensul acordării a 150 lei, chletuieli 

necesare participării la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii „Pro Invent” 

ediția 2017. 

Art.13. Se aprobă participarea în cadrul evenimentului Edu2Job for Life, organizat de CCIA 

Arad, pentru prezentarea ofertei educaționale a USAMVBT. 

Art.14. Se aprobă cererile nr. 356/27.01.2017 și 357/27.01.2017 de prelungire a activității până 

la data de 01.10.2017. 

Art.15. Se aprobă cererea nr. 1490/03.03.2017 de continuarea a activității în cadrul Clinicilor 

Veterinare Universitare cu un an de zile. 

Art.16. Se aprobă cererea nr. 1496/03.03.2017 pentru decontarea contravalorii contractului 

încheiat cu Gruyter Open Sp. Z 0. 0. în valoare de 2400 euro. 

Art.17. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 

de internet a universităţii. 
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                    Rector,                                  Secretar șef interimar, 

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

 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 

 


