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HOTĂRÂREA 

nr. 1587 din 19.03.2018 

 

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 19.03.2018, 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, studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăşte ca pentru toate şedinţele din cadrul facultăţilor şi departamentelor să se întocmească 
un convocator cu ordinea de zi a şedinţei, care să fie semnat de către decan/director de departament şi de toţi 
participanţii la şedinţă. 

Art.2. Se hotărăşte ca dispoziţiile de serviciu transmise pe cale ierarhică să fie comunicate în scris, 
întocmite în două exemplare. 

Art.3. Se hotărăşte demararea procesului de inventariere pentru toate bunurile din cadrul Staţiunii 
Didactice Timişoara. 

Art.4. Se hotărăşte ca dl. prof.univ.dr. Iancu Tiberiu să demareze şi să organizeze procesul de elaborare 
şi implementare a procedurilor operaţionale pentru toate compartimentele/serviciile din cadrul Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara.  

Art.5. Se aprobă cererile nr.1584/19.03.2018 şi nr.1585/19.03.2018 privind achitarea către ARACIS a 
sumelor pentru evaluarea periodică a programelor de studiu de licenţă Biologie şi Agricultură, forma de 
învăţământ cu frecvenţă. 

Art.6. Se aprobă Bugetul Clinicilor Veterinare pentru anul 2018. 
Art.7. Se hotărăşte ca dna prof.univ.dr. Radulov Isidora să demareze procedurile de creare a unei entităţi 

de cercetare în cadrul universităţii cu personalitate juridică. 
Art.8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.9. Se hotărăşte ca taxa aferentă fondului de garantare (de rulment) pentru studenţilor cazaţi în 

căminele universităţii să fie anulată. 
Art.10. Se aprobă ca brevetele de invenţie/cerere de brevet ale echipelor de inventatori conduse de: 

conf.univ.dr. Mederle Narcisa, şef lucr.dr. Vintilă Teodor şi şef lucr.dr.Horablaga Adina să fie transmise către 
M.C.I. în vederea selectării pentru participarea la al 46-lea Salon Internaţional de Inventică de la Geneva. 

Art.11. Se aprobă documentele (cerere-tip pentru susţinerea tezei de abilitare, fişa de verificare a 
îndeplinirii standardelor necesare şi obligatorii, structura activităţii candidatului, model raport de evaluare                                                                                                                                               
al comisiei de abilitare, model declaraţie) necesare obţinerii atestatului de abilitare în conformitate cu 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare R076. 

Art.12. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea prorectorului Educaţie 
şi Asigurarea Calităţii, prof.univ.dr. Iancu Tiberiu, ca toate documentele (anexele) întocmite în conformitate cu 
regulamentele/metodologiile USAMVBT să fie elaborate de proprietarii de proces şi aprobate doar în Consiliul 
de Administraţie. 
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Art.13. Se aprobă implicarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele 

Mihai I al României" din Timişoara ca partener al proiectului EPA!-Educaţie!-Performanţă!Angajabilitate! în 
cadrul proiectului POCU 2014-2020, Axa prioritară nr.6 – Educaţie şi competenţe; Prioritatea de investiţii – 10 
i.i.şi numirea în funcţia de coordonator al partenerului pe dl. Prof.univ.dr. Dărăbuş Gheorghe. 

Art.14. Se hotărăşte ca la stabilirea şi acordarea burselor sociale în semestrul II al anului universitar 2018-
2019 să fie luat în calcul salariul minim net lunar în valoare de 1162 lei. 

Art.15. Se aprobă cererea nr. 1557/16.03.2018 referitoare la înlocuirea expertului monitorizare-evaluare 
Vîjiac Iuxel cu dna ing. Suciu Viorica  pentru a ocupa aceeaşi poziţie în cadrul Proiectului privind Învăţământul 
secundar – ROSE. 

Art.16. Se aprobă depunerea proiectului cu titlul “Înfiinţarea unui Centru regional de consiliere, pentru 
promovarea acvaculturii durabile” în cadrul Programului Operaţionl pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM 
2014-2020), Măsura II 5a – “Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de 
acvacultură”. 

Art.17. Se aprobă cererea nr. 1230/27.02.2018 pentru comandarea suplimentară a 25 de formulare (1 
carnet) de Certificate de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic (Legea nr. 
84/1995) şi transmiterea către Ministerul Educaţiei Naţionale a aceastei solicitări. 

Art.18. Se aprobă cererea nr. 1470/13.03.2018 pentru demararea procedurilor de achiziţie a serviciilor de 
verificare a hidranţilor interiori şi exteriori din cadrul tuturor clădirilor din universitate. 

Art.19. . Se aprobă cererea nr. 1471/13.03.2018 pentru efectuarea şi decontarea contravalorii cursului de 
Inspector SSM pentru un număr de patru persoane responsabile cu SSM la nivel de facultăţi în cuantum de 
650 lei/cursant. 

Art.20. Se aprobă cererea nr. 1414/09.03.2018 de multiplicare la Litografia universităţii în 140 de 
exemplare a Testelor grilă licenţă – 2018, Facultatea de Medicină Veterinară 

Art.21. Se aprobă cererea nr. 1571/19.03.2018 referitoare la încheierea unui contract de comodat între 
Liga studenţilor AgroWest  şi USAMVBT pentru spaţiul aflat la parter, în corpul C al Facultăţii de Tehnologia 
Produselor Agroalimentare în suprafaţă de 41,64 m.p. pentru o perioadă de 2 ani. 

Art.22. 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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