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HOTĂRÂRE 

 nr. 611 din 03.02.2017 

 

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 03.02.2017, 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 aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind evaluarea periodică a calității 

personalului didactic – R022.  

Art.2. Se aprobă cererea nr. 603/03.02.2017 referitoare la Planul de activități al Centrului de Consiliere și Orientare 

în carieră. 

Art.3. Se aprobă comisiile pentru susținerea examenului de diplomă, disertație și comisiile de analiză și soluționare 

a contestațiilor - sesiunea februarie 2017 - pentru Facultatea de Management Agricol și Facultatea de Tehnologia 

Produselor Agroalimentare. 

Art.4. Se aprobă Convenția de colaborare privind efectuarea stagiul de practică pedagogică de către studenții 

USAMVBT și Colegiul Național Bănățean Timișoara, Colegiul Național Ana Aslan Timișoara, Colegiul de 

Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timișoara și Școala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara.   

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

Art.6. Se aprobă cererea nr. 8659/15.12.2016 de multiplicare la Litografia universității în 20 de exemplare a cărții 

Utilizarea produselor biologic active la culturile furajere redactată de către conf.univ.dr. Peț Ioan. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 342/27.01.2017 de prelungire a activității cu cinci luni (până în data de 18.07.2017) 

pentru domnul Popescu Barbu. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 554/02.02.2017 cu privire la autorizația de deținere a aparatului SIREMOBIL 

COMPACT L. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 8736/19.12.2016, în parte, în sensul decontării sumei de 405 lei pentru analizele 

realizate în cadrul USAMVBT. 

Art.10. Se aprobă ca doctoranda Jihen Missaoui de la Facultatea de Farmacie din Monastir, Tunisia, timp de 3-4 

luni, să se specializeze în domeniul Științelor Biologice și Biotehnologii, în cadrul laboratoarelor USAMVBT, 

Art.11. Se aprobă dotarea cu table, piese, panou de demonstrație și ceasuri de control pentru secția de șah și Go 

 ( 2500 lei pentru fiecare secție) și plata (1000 lei/lună ) pentru cei trei antrenori. 

Art.12. Se aprobă ca Stațiunea Didactică Timișoara să suporte cheltuielile pentru buna organizare și desfășurare  a 

cursului de perfecționare în domeniul Geomaticii susținut de specialiști internaționali ai firmei Vexcel Imaging 

Austria care se va desfășura în perioada 07.02.2017 – 09.02.2017, în valoare de 2900 Euro fără TVA. 

Art.13. Se aprobă ca evaluarea cadrelor didactice de către directorii de departament și studenți să se facă în sistemul 

clasic (ca și în anii precedenți) și prelungirea termenului de introducere a datelor în platformă pentru autoevaluarea 

2016 până la data de 10 februarie 2017. 

Art.14. 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 

 


