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HOTĂRÂREA 

nr. 3797 din 03.06.2016 

 

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 03.06.2016, 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 facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 

emite prezenta       

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Sinteza privind monitorizarea 

programelor de studii din cadrul USAMVBT pentru anul universitar 2015 – 2016 și propunerile pentru anul 

universitar 2016 – 2017. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Planurile de învățământ 

pentru anul universitar 2016 – 2017. 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Consiliului de 

Administrație privind perioadele de achitare a taxelor de școlarizare la ciclurile de studii universitare de 

licență (Cu frecvență/ID/IFR) /master și doctorat pentru anul universitar 2016 – 2017. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar repartizarea cifrei de 

școlarizare pentru anul universitar 2016 – 2017.  

Art.5. Se aprobă calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de asistent universitar 

pe perioadă determinată în semestrul II al anului universitar 2015 – 2016. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Planul strategic al universității 

pentru mandatul 2016 – 2020. 

Art.7. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.8. Se decide modificarea art. 13 din hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2058/29.03.2016 

în sensul că entitatea care se va înființa va fi Fundația Excelsior Alumni. 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Protocolul de colaborare cu 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș. 

Art.10. Se aprobă Planul de audituri interne pentru anul 2016. 

Art.11. Se aprobă solicitarea Facultății de Management Agricol de înlocuire a unor membrii în 

comisiile de diplomă și disertație.  

Art.12. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 3746/01.06.2016 

referitoare la întocmirea normei de bază începând cu anul universitar 2016 – 2017 la Facultatea de 

Management Agricol, Departamentul II – Economia și Finanțarea Firmei. 

Art.13. Se aprobă referatele nr. 3787/03.06.2016, 3532/23.05.2016 și 3640/27.05.2016 de 

mutiplicare la Litografia universității a următoarelor: 

a. Îndrumător pentru practica studenților, Facultatea de Medicină Veterinară, în 150 exemplare 

b. Ghid pentru examenul de licență, specializarea Agricultură, în 80 de exemplare, redactat de 

Comisia de licență 

c. Caiet de practică, reeditare, în 110 exemplare, redactat de prof.univ.dr. Trașcă Teodor 



Art.14. Se aprobă referatul nr. 3757/02.06.2016 referitor la repararea remorcii TM 80 BWB 

necesară pentru transportul de animale. 

Art.15. Se aprobă referatul Facultății de Tehnologia Produselor Agroalimentare nr. 379/03.06.2016 

pentru transportul cu microbusul a 16 persoane, participanți la concursul internațional ECOTROPHELIA 

2016 – EUROPEAN FOOD INNOVATION STUDENT AWARDS,  care se va desfășura în perioada 26 – 

28 iunie la Sibiu. 

Art.16. Se aprobă referatul Facultății de Medicină Veterinară nr. 526/02.06.2016 în sensul realizării 

unui decantor pentru evacuarea apei din canalizarea de la rampa de încărcare-descărcare de la Clinicile 

Veterinare.  

Art.17. Se aprobă cererea nr. 3777/02.06.2016 privind prelungirea concediului fără plată, perioada 

01.09.2016 – 30.09.2017. 

Art.18. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar referatul nr. 

3778/02.06.2016 de scoatere la concurs a două posturi de cercetător postdoctoral (cercetător în 

biotehnologie) cu contracte de muncă cu timp parțial și durată determinată în cadrul contractelor de 

cercetare menționate în referat. 

Art.19. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli de la Clinicile Veterinare universitare și se decide 

ca 25% din venituri să îi revină USAMVBT iar pentru diferența rămasă, maxim 50% din aceasta să fie 

utilizată pentru remunerarea personalului implicat iar cealaltă parte pentru cheltuieli materiale și de 

funcționare. 

Art.20. Se aprobă cererile nr. 3302/12.05.2016 și nr. 3631/26.05.2016 pentru baremul de arbitraj 

al meciurilor de campionat disputate în data de 11 mai 2016 și respectiv 25 mai 2016. 

Art.21. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar referatul nr. 

3718/31.05.2016 de achitare către A.R.A.C.I.S.  a taxei pentru evaluarea periodică a programului de studii 

universitare de licență  Horticultură,  domeniul de licență Horticultură din cadrul Facultății de Horticultură 

și Silvicultură. 

Art.22. 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 


