
 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 5051 din 22.07.2016 

 

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 22.07.2016, 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 Comisiei 

pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – R044. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Metodologia proprie privind 

organizarea și funcționarea CCOC. 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea CCOC. 

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

funcționare a căminelor studențești – R034. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 4999/21.07.2016 de transfer de la Departamentul II la Departamentul 

I în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii. 

Art.6. Se aprobă suplimentarea cu 10 milioane de caractere de la SC Plagiat – Sistem Antiplagiat 

prin internet SRL și renegocierea contractului la expirarea acestuia. 

Art.7. Se aprobă referatul nr. 5024/22.07.2016 privind actualizarea colecției de standarde și a 

softului Infostandard-web. 

Art.8. Se respinge cererea nr. 4910/19.07.2016 de concesionare a contractului de închiriere nr. 

8917/29.12.2015. 

Art.9.  Se respinge cererea nr. 4906/22.07.2016 de prelungire activității. 

Art.10. Se respinge cererea nr. 4998/21.07.2016 privind cazarea gratuită în Căminul G5. 

Art.11. Se aprobă referatul nr. 5026/22.07.2016 referitor la execuția unui foișor de 25 mp în 

parcul aferent clădirii în care se desfășoară activitatea Serviciului de Gardă a Clinicilor Veterinare 

Universitare. Plata pentru manoperă se va achita din încasările de la Clinică. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 5005/21.07.2016 de scutire de la plata tranșelor restante la taxa de 

școlarizare. 

Art.13. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.14. Se aprobă modernizarea Bazei sportive din veniturile încasate la aceasta. 

 Art.15. Se aprobă să se achiziționeze domeniul pentru revista ISI a universității și achitarea taxei 

aferente. 

 Art.16. 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 

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R044.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R044.pdf

