
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 1211 din 28.02.2013 

 
 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din 
Timișoara reunit în ședință ordinară din data de 28.02.2013, în conformitate cu prevederile 
art. 73 al. 1 din Carta Univeritară, și prevederile art. 213 al.2 din LEN nr. 1/2011,  

Având în vedere propunerile facultăților, emite prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
Art. 1. Se aprobă  propunerile facultăților pentru profesori asociați în semestrul 
II al anului universitar 2012/2013, nominalizați în anexă. 
Art. 2. Se aprobă taxa pentru caietele de sarcini în valoare de 100 lei și a taxei 
de garanție de 15%, din valoarea contractului pe un an. 
Art. 3. Se aprobă Procedura de desfășurare a licitațiilor privind închirierea 
spațiilor comerciale temporar disponibile în cadrul USAMVBT. 
Art. 4. Se aprobă  tarifele pentru fondul de vânătoare 41 Cralovăț aparținând 
USAMVBT, prezentate în anexă. 
Art. 5. Se aprobă parteneriatul dintre USAMVBT și S.C. MS Expertmob S.R.L. 
București, în scopul participării la licitațiile pentru proiectele lansate de 
M.A.D.R. privind organizarea de acțiuni de formare profesională pentru 
fermierii care au accesat Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistență” în Regiunea de Vest. 
Art. 6. Se aprobă funcționarea în biroul d-lui Prof.dr. Florian Borlea din cadrul 
USAMVBT a cercului studențesc „Protecția Naturii și conservarea 
biodiversității”. 
Art. 7. Se aprobă acordarea titlurilor de Doctor honoris causa d-lui Acad. 
Alexandru T. Bogdan – membru corespondent al Academiei Române și d-lui 
Prof.dr.ing. Petru Alexe – decanul Facultății de Ingineria și Știința Alimentului 
din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
Art. 8. Se aprobă cererea Facultății de Management Agricol de înființare a unei 
specializării intitulată „Managementul Dezvoltării Rurale Durabile”, cu durata 
de 3 ani și a taxei de autorizație  în valoare de 26 201 lei. 
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Art. 9. Se aprobă solicitarea d-nei Ș .l. dr. ing. Orboi Manuela-Dora pentru 
declanșarea procedurilor de evaluare a „Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic” și achitarea de către USAMVBT a  taxei aferente de 
3743 lei. 
Art. 10. Se aprobă cererea d-lui Mazăre Veaceslav de a preda un curs în cadrul 
Universității de Vest – Timișoara. 
Art. 11. Se aprobă introducerea sistemului de acces în Universitate pe bază de 
legitimație electronică astfel:  
a. Pentru angajații universității și studenții cu autovehicule : 27 lei/ legitimație 
b. Pentru studenții fără autovehicule: legitimația se eliberează gratuit 
Art. 12. Se aprobă taxa de deblocare a roților pentru parcarea autovehiculelor în 
locuri neamenajate în valoare de 100 lei. 
Art. 13. Se aprobă Lista de investiții pentru anul 2013, prezentate în anexă. 
 
Art. 14. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe 
pagina de internet a universității. 
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