
 

 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 4510 din 27.06.2019 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 27.06.2019, în conformitate cu 

prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 alin. 13 din L.E.N. nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, angajaţilor, 

studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează revizuirea și se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarele regulamente: 

a. Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților – R006 

b. Regulament de funcționare a Comisiei pentru Strategie – R009 

c. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de etică universitară – R021 

d. Regulament de organizare a Centrului de coordonare practică studenți -R037 

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

a. Regulament privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Celulei de Urgență în cadrul 

USAMVBT 

b. Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului SSM, PSI și SU 

Art.3. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar nomele didactice săptămânale pentru 

fiecare funcție didactică, numărul de formații de studiu (licență și master), cursuri comune și normarea practicii 

la ciclul de studii universitare de licență și master, conform propunerii prorectorului Educație și Asigurarea 

Calității nr. 4392/25.06.2019. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar repartizarea cifrei de școlarizare pentru 

românii de pretutindeni, pentru anul universitar 2019-2020, astfel: 

FACULTATEA 

LICENȚĂ MASTER 

Locuri fără 

plata taxelor de 

școlarizare, dar 

CU bursă 

Locuri fără 

plata taxelor de 

școlarizare, dar 

FĂRĂ bursă 

Locuri fără plata 

taxelor de 

școlarizare, dar 

CU bursă 

Locuri fără 

plata taxelor de 

școlarizare, dar 

FĂRĂ bursă 

AGRICULTURĂ 3 1 1 1 

HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ 1 1 1 1 

FACULTATEA DE MANAGEMENT ŞI 

TURISM RURAL 
1 1 1 0 

FACULTATEA DE MEDICINĂ 

VETERINARĂ 
3 0 0 0 

FACULTATEA DE INGINERIE 

ALIMENTARĂ 
1 1 1 1 

FACULTATEA DE BIOINGINERIA 

RESURSELOR ANIMALIERE 
1 1 1 1 

TOTAL 10 6 5 4 

 

 

 



 
Art.5. Se aprobă rezilierea următoarelor contracte: 

1. Contract de cercetare – dezvoltare nr. 6944 din 25.09.2013 între Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara în calitate de executant și 

Unitatea de Extensie Centru de Consiliere în calitate de beneficiar; 

2. Contract de cercetare – dezvoltare nr. 4833 din 04.09.2014 între Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara în calitate de executant și 

Unitatea de Extensie Centru de Consiliere în calitate de beneficiar; 

3. Contract de cercetare – dezvoltare nr. 2998 din 27.04.2016 între Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara în calitate de executant și 

Unitatea de Extensie Centru de Consiliere în calitate de beneficiar; 

Art.6. Se aprobă deplasarea externa a unor cadre didactice. 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind desemnarea dnei 

conf.univ.dr. Bălan Ioana ca responsabil al Centrului de Coordonare Practică Studenți. 

Art.8. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Tulcan Camelia nr. 4484/27.06.2019 cu privire la plata cotizației 

de membru ASRO pentru anul 2019. 

Art.9. Se aprobă adresa Facultății de Inginerie Alimentară nr. 2024/25.06.2019 cu privire la modificarea 

comisiei pentru examenul de diplomă, programul de studii Ingineria Produselor Alimentare, sesiunea iulie 2019, 

astfel:  

Prof.univ.dr. Poiană Mariana-Atena – președinte 

Prof.univ.dr. Jianu Ionel-Călin - membru 

Conf.univ.dr. Stoin Daniela - membru 

Șef lucr.dr. Cocan Ileana - membru 

Conf.univ.dr. Dogaru Diana-Veronica - secretar 

Asist.dr. Pintilie Georgeta Sofia – membru supleant  

Art.10. Se aprobă cererea nr. 4452/26.06.2019 cu privire la scutirea de la plata taxei de școlarizare pentru 

semestrul II al anului universitar 2015-2016. 

Art.11. Se hotărăște ca toate contractele de închiriere a unor spații (inclusiv panourile publicitare) din cadrul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara 

să fie prelungite până la data de 31.12.2019. 

Art.12. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Huțu Ioan nr. 4226/18.06.2019 pentru achiziția agentului 

serviciului de verificare/remediere a defecțiunilor la curenții slabi/generator/UPS-uri. 

Art.13. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Huțu Ioan nr. 4225/18.06.2019 pentru achiziția agentului 

serviciului de verificare/trecere pe modul de vară a instalației de climatizare a CLCHC. 

Art.14. Se aprobă ca dl. prof.univ.dr. Romeo Teodor Cristina să fie membru în Comitetul de Management al 

acțiunii COST, cod OC-2018-2-23347, cu tema „European Network for Optimization of Veterinary 

Antimicrobian Treatment, iar ca substitut va fi dl. șef lucr. Degi Janos. 

Art.15. 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. Stanciu Sorin 

 

 

 

 

RECTORAT 

 

Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş 

Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 

E-mail: rectorat@usab-tm.ro, rectorat.usamvbt@gmail.com, Web site: www.usab-tm.ro 

mailto:rectorat.usamvbt@gmail.com
http://www.usab-tm.ro/

