
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 3251 din 04.06.2018 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa ordinară din data de 04.06.2018, 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, studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar perioadele de achitare a taxelor de 

şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Rapoartele de monitorizare a 
programelor de studii. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Planurile de învăţământ pentru anul 
universitar 2018-2019. 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarele: 
a. Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic – R007 
b. Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică – R062 
c. Procedura operaţională a achiziţiilor publice simplificate, aplicată pentru achiziţia serviciilor 

cuprinse în anexa 2 la Legea 98/2016 
Art.5. Se aprobă nominalizarea dnei Horablaga Adina ca responsabil al proiectului intitulat Priorităţi 

politice de control a poluării atmosferice, cod SIPOCA 147, câştigat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara în calitate de partener, pe perioada 
desfăşurării acestuia. 

Art.6. Se aprobă achitarea taxei pentru recertificare către SRAC CERT S.R.L.  
Art.7. Se aprobă cererea nr. 3197/04.06.2018 pentru acordarea unui autoturism pentru Biroul Erasmus. 
Art.8. Se aprobă cererea Staţiunii Didactice Timişoara nr. 3249/04.06.2018 pentru transferul unei 

autoutilitare din parcul auto al USAMVBT în gestiunea SDT -  Ferma Pomicolă nr.3 Lugoj. 
Art.9. Se aprobă referatul de necesitate nr. 2818/15.05.2018 cu privire la achiziţionarea unui serviciu de 

consultanţă pentru implementarea procedurilor operaţionale din cadrul USAMVBT. 
Art.10. Se aprobă referatul de necesitate nr. 2952/22.05.2018 pentru amenajarea spaţiului nou alocat în 

clădirea Facultăţii de Agricultură, et.6, sala 603 pentru Serviciul de Management al Calităţii. 
Art.11. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.12. Se aprobă cererea nr.3066/29.05.2018 (Big Dutchman International GmbH) privind reînnoirea 

contractului de locaţiune pentru spaţiul din cadrul Pavilionului de Mecanizare, cu un an de zile. 
Art.13. Se hotărăşte demararea procedurilor de înfiinţare a unui Institut de Cercetare cu personalitate 

juridică a USAMVBT. 
Art.14. Se aprobă, în parte, cererea nr. 2898/18.05.2018 pentru organizarea evenimentului ecvestru Ziua 

calului. 
Art.15. Se hotărăşte amânarea avizării taxelor administrative pentru anul universitar 2018-2019 până la 

o şedinţă viitoare. 
 
 



 

 
Art.16. Se hotărăşte amânarea emiterii unei rezoluţii, până la o şedinţă viitoare, pentru cererea nr. 

2819/15.05.2018. 
Art.17. Se aprobă cererea Staţiunii Didactice Timişoara nr. 769/21.05.2018 privind rezilierea contractului 

de colaborare cu SC FHE HANDEL SRL, începând cu anul agricol 2018-2019. 
Art.18. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de 

internet a universității.      
 

                                         

 

 

                                       Rector,                                           Secretar șef interimar, 

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

 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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