
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7240 din 19.10.2017 

 

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 19.10.2017, 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 demararea procesului de revizie a Regulamentului privind organizarea, desfășurarea 

și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul programului Erasmus+. 

Art.2. Se aprobă încheierea Contractului de adeziune între SC AgroTM Campus SRL și  Asociația 

Camera de Comerț și Industrie România-China. 

Art.3. Se aprobă propunerea nr. 7225/19.10.2017 privind aderarea la Rețeaua Universitară a Birourilor 

de Relații Internaționale – UNIRO. 

Art.4. Se decide ca toate contractele/proiectele de cercetare să fie înregistrate într-un registru de evidență 

din cadrul Prorectoratului Cercetare – Inovare și Transfer Tehnologic și semnate de prorector.  

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de modificare 

(completare) a Consiliului Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești.  

Art.6. Se hotărăște amânarea, până în anul 2018, a contractării unei linii de credit de către universitate, 

necesare pentru implementarea activității de cercetare științifică contractată. 

Art.7. Se aprobă deplasarea în străinătatea a unor cadre didactice. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 6880/5.10.2017 referitoare la taxa de participare la Expoziţia Infoinvent 

2017 de la Chişinău, Republica Moldova, care va avea loc în perioada 15-18 noiembrie 2017. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 7019/11.10.2017 pentru deplasarea cu studenţii în scop didactic, pe ruta 

Timişoara-Caransebeş-Muntele Mic, în perioada 23-24.10.2017.  

Art.10. Se aprobă propunerea nr. 7158/ 17.10.2017 de modificare a componenţei Comisiei pentru 

acordarea de burse din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al Româiei” din Timişoara, astfel: 

1. Prof.univ.dr. Sorin Stanciu – preşedinte, Prorector Relaţii Internaţionale şi Activitate Studenţi 

2. Dr.ing. Magdalena Carolina Popa – membru, Secretar şef interimar 

3. Prof.univ.dr. Stelian Acatincăi – membru, Director General Administrativ 

4. Ec. Elena Marton – membru, Director economic interimar 

5. Cons.jr. Simona Haiduc – membru, Consilier juridic 

6. Student Gabriel Orghici – membru, Reprezentant Liga studenţilor Agrowest 

7. Dr.med.vet. Alina Ilie - secretar 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 7175/17.10.2017 ca taxa de susţinere publică a tezei de doctorat să fie de 

500 lei. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 6747/3.10.2017 de scutire de la plata taxei de şcolarizare pentru anul 

universitar 2017/2018. 

Art.13. Se aprobă cererea nr. 6664/2.10.2017 în sensul reducerii taxei de cămin cu 50% pentru primul 

semestrul al anului universitar 2017/2018. 

Art.14. Se aprobă propunerea nr. 6728/2.10.2017 de modificare a componenţei structurii CCOC – 

USAMVBT (COOC - Facultatea de Medicină Veterinară şi CCOC – Facultatea de Zootehnie şi 

Biotehnologii). 

Art.15. Se hotărăşte ca cererea nr. 6828/4.10.2017 să fie transmisă Facultăţii de Medicină Veterinară şi 

Ligii studenţilor Agrowest pentru analiză. 

Art.16. Se aprobă încheierea contractului cu Smartdreamers SRL. 

Art.17. Se aprobă cererea nr. 7163/17.10.2017 de reducere cu 50% a taxei de şcolarizare pentru anul 

universitar 2017/2018. 

 

 



 
 

 

 

Art.18. Se aprobă încheierea unui Contract de colaborare cu SC Agenţiile Ofensiv SRL. 

Art.19. Se aprobă propunerea Direcţiei economice de casare a obiectelor de inventar pe anul 2016 în 

valoare de 229207,86 lei. 

Art.20. Se respinge cererea nr. 7109/13.10.2017 cu privire la închirierea unui spaţiu în cadrul 

USAMVBT. 

Art.21. Se hotărăşte ca cererea nr. 6004/7.09.2017 să fie soluţionată de către Comitetul Director al 

Staţiunii Didactice Timişoara. 

Art.22. Se aprobă cererea nr. 7081/12.10.2017 de transfer al unui motor cu ardere internă de la o Dacia 

1300 în vederea transformării lui în stand de laborator pentru disciplina de Motoare cu ardere internă – 

gestiunea Maşini agricole. 

Art.23. Se respinge cererea nr. 5882/4.09.2017 privind aducerea în incinta universităţii a aparatelor de 

băuturi calde. 

Art.24. Se aprobă iniţierea procedurilor de reacreditare a Şcolii de şoferi din cadrul USAMVBT. 

Art.25. Se aprobă să se achite taxa de participare la Salonul Cercetării Româneşti de la Bucureşti care 

se va desfăşura în perioada 26-27.10.2017. 

Art.26. Se aprobă cererea nr. 7226/19.10.2017 cu privire la menţinerea cheltuielilor de transport (aprox. 

6oo euro) ale studenţilor implicaţi în cazul de forţă majoră din Grecia: Emanuela Bianca Han, Loredana 

Nicoleta Gabara şi Izabella Emese Huszar. 

Art.27. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat cu Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin”. 

Art.28. Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat cu Premier Restaurants Romania SRL 

(McDonald’s). 

Art.29. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea prorectorului cu 

Educaţia şi Asigurarea calităţii de înfiinţare a două cursuri postuniversitare, anume: Metode şi tehnologii 

moderne utilizate în managementul înregistrării sistematice a imobilelor cu durata de 30 de ore şi 

Managementul infrastructurilor critice de mediu şi biosecuritate cu durata de 90 de ore. 

Art.30. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

şi Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Ştiinţele vieţii din România. 

Art.31. 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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