
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7625 din 03.11.2017 

 

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 03.11.2017, 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 și studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă cererea nr. 7574/2.11.2017 referitoare la modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului 

de Administraţie nr. 6172/14.09.2017 astfel:  

- Se aprobă contratarea unui credit de afacere pentru SC AgroTM Campus SRL în valoare de 120 000 

lei, pentru o perioadă de 24 de luni; 

- Se aprobă semnarea şi garantarea de către USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara, 

prin reprezentantul legal dl prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin, rector al USAMVB „Regele Mihai 

I al României” din Timişoara, cetăţean român, domiciliat în Timişoara, ....... ....... ............. .... ............ 

.... ........... .................... ............. ............. ................ ................ ..... ..... ............... ................ ................ 

........... .......... ............. .........., a contractului de credit încheiat între BancPost România SA-

Sucursala Timiş şi SC AgroTM Campus SRL, având calitatea de co-debitor în cadrul acestui 

contract 

Art.2. Se aprobă cererea nr. 7601/03.11.2017 privind menţinerea cheltuielilor de transport pentru 

studentele plecate prin programul Erasmus, implicate în cazul de forţă majoră din Grecia astfel: Gabără 

Loredana Nicoleta – 261,69 Euro, Huszar Izabella Emese – 239,76 Euro şi Han Emanuela Bianca – 50,73 

Euro. 

Art.3. Se hotărăşte ca plata pentru a patra persoana cazată în camera de cămin – într-o cameră în care 

se doreşte să fie cazate doar trei persoane -  să fie de 270 lei (C1 şi C2) şi 300 lei (C3 şi C4). În cazul în 

care unul sau mai mulţi studenţi rezilează contractul pentru cazarea în cămin, cei care rămân în cameră vor 

plăti locurile rămase vacante la preţ subvenţionat, respectiv 145 lei (C1 şi C2) şi 175 lei (C3 şi C4). 

Art.4. Se aprobă demararea procedurilor privind Planul de achiziţii anuale publice PAAP 2018. 

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătatea a unor cadre didactice. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 7623/03.11.2017 referitoare la încheierea unui parteneriat între Facultatea 

de Agricultură şi Proformare Consulting – furnizor de formare profesională, în vederea susţinerii unor 

cursuri de formare profesională pentru următoarele calificări: Lucrător în cultura plantelor şi Lucrător în 

creşterea animalelor. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 7452/30.10.2017 pentru desfăşurarea, în cadrul proiectului SheepNet 

H2020 nr. 727895, conform planului de activităţi, a unui workshop transnaţional în Timişoara, în perioada 

13-17 noiembrie 2017.  

Art.8. Se aprobă cererea nr. 7491/31.10.2017 privind modificarea prenumelui din Pop Alaxandar – 

Andrei în Pop Alexandar – Andrei de la Facultatea de Management Agricol, în vederea eliberării diplomei 

de licenţă şi a suplimentului la diplomă cu prenumele corect (conform noului certificat de naştere). 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 7597/02.11.2017 pentru folosirea sistemului de iluminat artificial al bazei 

sportive din cadrul USAMVBT, fără costuri, în vederea desfăşurării campionatului de fotbal interfacultăţi. 

Art.10. Se aprobă plata facturii către Keystone Academic Solution pentru perioada 01.12.2017 – 

28.02.2018, reprezentând servicii de găzduire pe internet pentru programul de studii universitare de licență, 

în limba engleză, al Facultății de Medicină Veterinară. 

Art.11. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii, în 130 de exemplare, a îndrumătorului de 

lucrări practice Reproducere, tulburări de reproducere şi prelegeri clinice pe specii 1, redactat de către 

conf.univ.dr. Igna Violeta. 

 

 

 



 
Art.12. Se aprobă acordul de parteneriat între Colegiul de Silvic „Casa Verde” Timişoara, Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara şi 

Centrul Româno - German de Pregătire şi Perfecţionare Profesională din Voiteg, pentru învăţământul 

profesional de stat. 

Art.13. Se aprobă demararea procedurilor privind depunerea unui proiect în competiţia POR. 

Art.14. Se aprobă ca în perioada 13 noiembrie – 8 decembrie 2017 să se organizeze deplasarea la licee 

pentru promovarea universităţii. 

Art.15. Se hotărăşte ca săptămâna universităţii să fie în perioada 21.05.2018 – 27.05.2018, iar Expoziţia 

BanatAgralim în perioada 25.05.2018 – 27.05.2018. 

Art.16. 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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