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HOTĂRÂREA 

nr. 1438 bis din 04.03.2016 

 

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 04.03.2016, 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 facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 

studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se decide ca universitatea să nu participe la Târgul Gaudeamus Cluj Napoca. 

 Art.2. Se decide transmiterea adresei MENCȘ – ANCSI nr. 1414/03.03.2016 către Oficiul 

juridic, conf.univ.dr. Huțu Ioan, dir.econ. Pârva Victoria pentru analiză și acționarea în instanță. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 1125/18.02.2016 de acordare a diferenței de bani pentru patru 

doctoranzi care au avut un stagiu de 4 luni în Ungaria. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 1391/02.03.2016 de prelungire a contractului de service pentru 

Instalațiile de roentgendiagnostic Multix Swing și Tomografie computerizată Somatom Definition 

AS 64 cu mențiunea să se primească mai multe oferte și transmiterea la Biroul Achiziții. 

Art.5. Se respinge cererea nr. 1302/29.02.2016 de cazare în căminul G5 (nu sunt camere 

disponibile). 

Art.6. Se aprobă cererile nr. 1363/01.03.2016 și nr. 1364/01.03.2016, cheltuielile se vor plăti 

sub formă de ajutor social ocazional. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 1267/25.02.2016 de prelungire a contractului de comodat 

nr.01/01.03.2013 cu un an de zile. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 1287/26.02.2016 de prelungire a activității cu un an. 

Art.9. Se aprobă demararea procesului de revizuire a Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență și master) în Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara, pentru 

anul universitar 2015-2016 – R038 

Art.10. Se decide transmiterea adresei nr. 1241/24.02.2016 Direcției Economice pentru 

răspuns. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 1252/25.02.2016 privind amenajarea unui punct de sacrificare și 

prelucrare inițială păsări în SDE pavilionul de păsări, în măsura posibilităților financiare. 

Art.12. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
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Art.13. Se decide ca Stațiunea Didactică (SDT) să plătească proiectele de cercetare, câștigate 

la competiția internă din USAMVBT pentru anul 2015 și 2016, în două tranșe (total 240 mii lei). 

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. Paul Pîrşan              Dr.ing. Carolina Popa 

Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


