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HOTĂRÂREA 

nr. 2344 din 07.04.2016 

 

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 07.04.2016, 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 toate contractele de cercetare, contractele de consultanță și extensie să fie avizate 

de prodecanul cu cercetarea științifică. 

 Art.2. Se decide demararea procedurilor de revizuire a regulamentelor USAMVBT în acord cu 

Organigrama USAMVBT. 

Art.3. Se decide, conform discuțiilor din ședința Consiliului de Administrație din data 14.01.2016, ca 

în urma selecției din Departamentele facultăților, o lucrare științifică a cadrelor didactice să fie achitată de 

universitate pentru publicarea în cadrul Conferinței CASEE. 

Art.4. Se transmite spre avizare Senatului universitar propunerea de modificare a Comisiei de Etică 

universitară în urma vacantării unui loc pentru Facultatea de Management Agricol. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 2095/30.03.2016 de servire a mesei de prânz pe perioada returului de 

campionat (9 etape) a echipei de fotbal ASU Agronomia. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 2096/30.03.2016 de achitare a sumei de 1420 lei reprezentând taxe 

necesare pe anul 2016 ale echipei de fotbal ASU Agronomia. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 2212/01.04.2016 privind decontarea sumei de 460 lei reprezentând 

baremul de arbitraj al meciului de campionat disputat în data de 30.03.2016. 

Art.8. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 2308/06.04.2016 pentru închirierea Aulei Magna „Iulian Drăcea” din 

cadrul USAMVBT în data de 16.04.2016 cu mențiunea de a se încheia un acord de parteneriat. 

Art.10. Se decide ca autocarul USAMVBT să nu mai fie închiriat altor instituții, persoane etc. din afara 

universității. 

Art.11. 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 


