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HOTĂRÂREA 

nr. 1182 din 22.02.2016 

 

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 22.02.2016, în 

conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 și art. 306 

din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

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

studenţilor,  a C.E.A.C., emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se transmite spre avizare Senatului universitar propunerea Consiliului de Administrație 

privind componența Comisiei de Etică: 

1. Prof.univ.dr. Borcean Adrian - presedinte 

2. Prof.univ.dr. Cojocariu Luminița – membru  

3. Prof.univ.dr. Vișoiu Dagmar – membru 

4. Prof.univ.dr. Peț Elena - membru 

5. Conf.univ.dr. Igna Violeta – membru 

6. Prof.univ.dr. Ștef Ducu Sandu – membru 

7. Prof.univ.dr. Dronca Dorel - membru 

8. Nicolae Dana – membru 

9. Stud. Bogoșel Emanuel - membru 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarele regulamente: 

1. Regulamentul 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 - 2016 – R028 

2. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de master în anul universitar 2016 -2017 – R029 

3. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de 

doctorat - IOSUD-USAMVB Timişoara în anul universitar 2016/2017 – R030  

Art.3. Se aprobă ca în procesul de evaluare a cadrelor didactice de către Directorul de 

Departament să se utilizeze grila de conversie a punctajelor aprobată în ședința Consiliului de 

Administrație din 31.03.2015. 

Art.4. Se decide transmiterea adresei nr. 1171/22.02.2016 Președintelui Senatului pentru 

analiză. 

Art.5. Se aprobă componența comisiei de admitere sesiunea 2016, pentru secția română și 

secția engleză și comisia pentru rezolvarea contestațiilor la Facultatea de Medicină Veterinară. 
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Art.6. Se aprobă componența comisiilor pentru licență sesiunile iulie și septembrie 2016, 

precum și comisia pentru rezolvarea contestațiilor, la Facultatea de Medicină Veterinară. 

Art.7. Se aprobă Acordul de colaborare în vederea furnizării de informații și servicii suport 

pentru IMM-urile din Regiunea Vest, Macroregiunea 4, România în cadrul rețelei Enteprise 

Europe Network între USAMVBT și Asociația Centrul de Dezvoltare Arad. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 1141/18.02.2016 de deplasare cu autocarul în scop didactic în 

zona viticolă Codru din Republica Moldova, în perioada 05.04.2016 – 07.04.2016. 

Art.9. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.10. Se respinge cererea nr. 1103/17.02.2016 de închiriere a unui spațiu pe terasa clădirii 

Facultății de Tehnologia Produselor Agroalimentare. 

Art.11. Se decide ca la Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice, la interpretarea activităților 

de recenzare, directorul de departament să puncteze având în vedere activitatea de 

recenzare/revistă și nu numărul de recenzii făcute. 

Art.12. 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 


