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HOTĂRÂREA 

nr. 1400 din 03.03.2015 

 

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 03.03.2015, 

în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din 

L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 

studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă calendarul admiterii la ciclul universitar de licență și ciclul universitar 

de master – sesiunea 2015: 

Sesiunea de vară 

13.07.2015 – 28.07.2015 – Înscrieri (Luni-Vineri între orele 800 -1500. 

Sâmbătă între orele 800-1200) 

28.07.2015 – după ora 1600 – Afișarea rezultatelor 

29.07.2015 – Confirmarea locurilor bugetate 

30.07.2015 – Confirmarea locurilor cu taxă 

Sesiunea de toamnă: 

07.09.2015 – 17.09.2015 – Înscrieri (Luni-Vineri între orele 800 -1500. 

Sâmbătă între orele 800-1200) 

17.09.2015 –după  ora 1600 – Afișarea rezultatelor 

18.09.2015 – Confirmarea locurilor 

 

 Art.2. Se decide ca data de începere a anului universitar 2015-2016 să fie 28 septembrie 

2015. 

Art.3. Se aprobă calendarul pentru examenele de restanțe și licență de toamnă: 

   01.09. – 11.09.2015 – examen de restanțe de toamnă 

   14.09. – 16.09.2015 – examen licență de toamnă 

Art.4. Se aprobă calendarul de înscrieri la ciclul de studii universitare de doctorat 

sesiunea 2015 

  21.09.2015 – 23.09.2015 – Depunerea dosarelor de concurs 

       24.09.2015 – 25.09.2015 – Colocviu admitere 

   28.09.2015 - Înmatriculări 
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Art.5. Se propune spre aprobare Senatului universitar taxa de înscriere pentru admiterea 

la toate ciclurile de studii universitare- 100 lei și taxa de înmatriculare – 120 lei. 

Art.6. Se propune spre aprobare Senatului universitar revizuirea următoarelor 

regulamente, în conformitate cu Hotărârea Senatului universitar nr. 7359/11.12.2014: 

R006 - Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii 

studenţilor 

R015 -  Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii 

R022 -   Regulament privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic 

R023 -   Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentelor didactice 

R028 - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii 

universitare de licenţă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României„ din Timișoara 

R029 - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

masterat în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României„ din Timișoara 

R037 -   Regulament de organizare a departamentului de practică-producţie 

R038 -   Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 

studiilor în USAMVBT 

R067 -  Regulament pentru conferirea titlului onorific de profesor universitar emerit 

  Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de 

organizare și funcționare al Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră 

(CCPOC) al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai 

I al României„ din Timișoara 

Art.8. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dlui 

prof.univ.dr. Horia Sărăndan nr. 1304/26.02.2015 de prelungire a activității didactice până la 

sfârșitul anului universitar 2014/2015. 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar R011 -  

Regulamentul Intern al Stațiunii Didactice Timișoara din cadrul Universității de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României„ din Timișoara. 

Art.10. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a cursului „The elementary 

animal nutrition” și a Caietului de lucrări practice „Practical application in animal nutrition” 

redactate de conf.univ.dr. Olimpia Colibar și șef lucr. Sorescu Denisa. 

Art.11. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.12. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar propunerile 

facultăților  de plata cu ora la forma de învățământ ID/IFR, pentru semestrul II al anului 

universitar 2014 – 2015. 

 

 

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R006.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R006.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R015.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R022.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R023.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R037.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf
http://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/Reg_prof_emerit_revizuit.pdf
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Art.13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar numirea doamnei 

conf.univ.dr. Niță Simona ca Director interimar la Departamentul I.D.I.F.R.E.P. 

Art.14. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar deblocarea și 

scoaterea la concurs a postului temporar vacant de secretar la Senatul universitar și de muncitor  

calificat III – zidar, precum și transformarea unui post de Administrator Financiar Patrimoniu de 

studii medii în studii superioare la Departamentul Financiar – Contabil. 

Art.15. Se decide rezilierea contractului cu S.C. LCS Lacto Prigoreana S.R.L. cu condiția 

achitării datoriilor față de universitate și întocmirea procesului verbal de predare – primire a 

instalației. 

Art.16. Se aprobă propunerea C.E.A.C. care prevede participarea unui cadru didactic la 

Comisia care analizează dosarul de autoevaluare, numai în cazul în care se impune modificarea 

punctajului propus de acesta. 

Art.17. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 

pagina de internet a universităţii. 

 

 

 

Rector,     Secretar şef, 

Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Ing. Arany Enikö 

 

Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


