
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6338 din 28.09.2016 

 

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 28.09.2016, 

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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul 

privind activitatea profesională a studenților în USAMVBT – R040. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar machetele pentru 

suplinirea posturilor vacante prin plata cu ora  pentru forma de învățământ Cu Frecvență, ID, 

IFR. 

Art.3. Se aprobă propunerea Direcției Resurse Umane 1104/27.09.2016 privind tarifele 

pentru orele didactice prestate în sistem de plată cu ora astfel: 

- Tarif brut ora de curs (ora – fizică) = 30 lei 

- Tarif brut  ora de lucrări practice/seminarii/proiecte (ora – fizică) = 25 lei 

- Tarif brut referent științific în Comisie de doctorat = 500 lei 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea 

Rectorului privind componența Comitetului Director al SDT astfel: 

1. Prof.univ.dr. Popescu Alin Cosmin - Președinte 

2. Prof.univ.dr. Imbrea Florinel – membru 

3. Conf.univ.dr. Camen Dorin – membru 

4. Prof.univ.dr. Herman Viorel – membru 

5. Prof.univ.dr. Riviș Adrian – membru  

6. Prof.univ.dr. Păcală Nicolae - membru 

7. Ing. Degianski Alexander – membru 

Invitați permanenți :  

Prof.univ.dr. Brad Ioan  

Ec. Pârva Victoria  

Art.5. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar transferarea unor 

locuri bugetate între facultățile universității. 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea 

Rectorului nr. 6249/26.09.2016 de modificare - detaliere a art.8 alin. 2 din Carta universitară. 

 



RECTORAT 

CaleaAradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş 

Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 

E-mail: rectorat@usab-tm.ro, Web site: www.usab-tm.ro 

 

 

Art.8. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea Statelor 

de funcții pentru anul universitar 2016 - 2017. 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerile privind 

suplinirea prin plata cu ora pentru semestrul I al anului universitar 2016 – 2017. 

Art.10. Se decide ca doamna Nicolae Dana, administrator al Căminului 5G, să încaseze 

taxele de cazare pentru anul 2016 la acest cămin. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 6192/23.09.2016 de scutire a penalizărilor la taxa de cămin. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 6185/23.09.2016 de scutire de la plata taxei de școlarizare. 

Art.13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Protocolul de 

colaborare cu Institutul Agricol de Stat din Kemerovo, Federația Rusă. 

Art.14. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de 

cooperare științifică și didactică cu Universitatea de Știință și Tehnologie din Bydgoszcz, 

Polonia. 

Art.15. Se aprobă Acordul de parteneriat cu următoarele licee:  

1. Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” din  Biled,  

2. Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” din Lovrin,  

3. Liceul Teoretic Periam,  

4. Liceul Teoretic Com. Peciu Nou,  

5. Liceul Teoretic „Sfinții Kiril și Metodii” din Dudeștii Vechi. 

 Art.16. Se aprobă Acordul de parteneriat cu R.N.P. Romsilva Administrația Parcului 

Natural Lunca Mureșului R.A. 

Art.17. Se aprobă achitarea facturii către SC Educativa SRL, conform contractului pentru 

servicii de promovare (admiterea on-line). 

Art.18. Se aprobă propunerile facultăților de exmatriculare și reînmatriculare a 

studenților. 

Art.19. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar validarea 

concursurilor pentru cadre didactice asociate și cadre didactice asociate invitate. 

Art.20. 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 


