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HOTĂRÂREA 

nr. 670 din 05.02.2018 

 

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 05.02.2018, 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 şi Hotărârea de Guvern nr. 34/31 ianuarie 2018  pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii 
de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii 
bugetare “Învăţământ”, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă Calendarul pentru reluarea concursului în vederea ocupării postului vacant pe perioadă 
nedeterminată de Profesor, poziția 2/I din Statul de funcții al Facultății de Agricultură, aprobat pentru anul 
universitar 2016-2017, de la momentul întreruperii sale. 

Art.2. Se aprobă calendarul admiterii, sesiunea iulie şi septembrie 2018, pentru studii universitare de 
licenţă şi master. 

Art.3. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca, începând cu anul universitar 2018-2019, 
următoarele programe de studiu să intre în lichidare, astfel: 

1. Facultatea de Management Agricol, domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare 
rurală, programul de studii universitare de licenţă Inginerie şi management în alimentaţie publică 
şi agroturism, forma de învăţământ ID; 

2. Facultatea de Agricultură, domeniul Agronomie, programul de studii universitare de master Sisteme 
de producere a furajelor; 

3. Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, domeniul Horticultură, programele de studii universitare de 
master Tehnici în proiectarea şi amenajarea peisajului  şi Monitorizarea contaminării 
produselor de origine vegetală; 

4. Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, domeniul Biotehnologii, programul de studii universitare de 
master Manipulare genetică la plante; 

5. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, domeniul Zootehnie, programul de studii universitare de 
master Managementul producţiilor în acvacultură; 

6. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, domeniul Biotehnologii, programul de studii universitare de 
master Reproducere asistată la animale. 

Art.4. Se aprobă reautorizarea Şcolii de Şoferi a USAMVBT pentru categoriile B şi C. 
Art.5. Se aprobă componenţa următoarelor comisii:  
a. Comisia pentru interviul de admitere la programul postuniversitar de pregătire psihopedagogică din 

cadrul DPPD; 
b. Comisia pentru examenul de absolvire a programului postuniversitar de pregătire psihopedagogică 

din cadrul DPPD; 
c. Comisia pentru interviul de admitere la nivelul I (licenţă) de pregătire psihopedagogică din cadrul 

DPPD; 
d. Comisia pentru examenul de absolvire nivelul I şi nivelul II de pregătire psihopedagogică din cadrul 

DPPD. 
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Art.6. Se aprobă cererea nr. 525/01.02.2018 pentru organizarea Conferinţei apicole cu tema Management 
apicol în lupta împotriva Varroa şi pentru nutriţia albinelor şi închirierea Amfiteatrului A1 Zootehnie pentru data 
de 03.03.2018. 

Art.7. Se aprobă adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 96/05.02.2018 cu privire la aplicarea prevederilor 
Legii nr. 153/2017 şi a Hotărârii de Guvern nr. 34 din 31 ianuarie 2018. 

Art.8. Se hotărăşte amânarea emiterii unei rezoluţii pentru cerererea nr. 572/02.02.2018 până la o şedinţă 
viitoare. 

Art.9. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” în vederea continuării şi dezvoltării cooperării ştiinţifice şi tehnologice. 

Art.10. 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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