
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 3586 din 28.05.2019 

 

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 28.05.2019, 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 adresa Ministerului Educației Naționale nr. 8869/15.05.2019 privind numărul de locuri/granturi de 

studii finanțate de la bugetul de stat, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, 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 Regulamentul de organizare și desfășurare  

a Referendumului și a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere în Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara – R051. 

Art.2. Se aprobă repartizarea pe facultăți a cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020, astfel: 

Studii universitare de licență: 

Facultatea de Agricultură – 188 locuri 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere – 75 locuri 

Facultatea de Horticultură și Silvicultură – 120 locuri 

Facultatea de Inginerie Alimentară - 89 locuri 

Facultatea de Management și Turism Rural – 86 locuri 

Facultatea de Medicină Veterinară – 102 locuri 

Studii universitare de master: 

Facultatea de Agricultură – 100 locuri 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere – 44 locuri 

Facultatea de Horticultură și Silvicultură – 93 locuri 

Facultatea de Inginerie Alimentară – 62 locuri 

Facultatea de Management și Turism Rural – 76 locuri 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar înființarea programului postuniversitar Biosecurity 

and bioterrorism in environment/Biosecuritate și bioterorism în mediul înconjurător și planul de învățământ aferent. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar înființarea programului postuniversitar Biosafety and 

bioterrorism along food supply/ Biosiguranță și bioterorism de-a lungul întregului lanț alimentar și planul de învățământ aferent. 

Art.5. Se aprobă Planul de audit intern pentru anul 2019. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Consiliului Facultății de Bioingineria 

Resurselor Animaliere nr. 3539/27.05.2019 pentru menținerea calității de titular a dlui prof.univ.dr. Bencsik Ioan în funcția de 

profesor universitar, până la data de 30.09.2019. 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Consiliului Facultății de Bioingineria 

Resurselor Animaliere nr. 3574/27.05.2019 pentru numirea dnei conf.univ.dr. Dumitrescu Gabi, în funcția de director interimar  

al Departamentul II – Biotehnologii, începând cu data de 01.06.2019, până la organizarea alegerilor, conform prevederilor legale. 

Art.8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.9. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității,  în 50 de exemplare, a Caietului de lucrări practice – Veterinary 

histology – Tissues – a practical guide, pentru anul I – Medicină Veterinară, limba engleză, redactat de către Diana Brezovan și 

Jelena Savici. 

Art.10. Se aprobă modificarea comisiilor de disertație de la Facultatea de Management și Turism Rural, programele de 

studiu Agribusiness și Administrarea afacerilor agricole, sesiunea – iunie 2019. 

 

 

 

 

 

 



 
Art.11. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Petroman Ioan nr. 3573/27.05.2019 pentru deplasarea cu autocarul universității, 

în data de 12 iunie 2019, pe traseul Cenad - Igriș - Mănăstirea Bezdin -Mănăstirea Hodoș Bodrog -Vladimirescu - Lipova, pentru 

implementarea traseului turistic intitulat Drumul sării pe râul Mureș, acțiune cu participarea studenților, cadrelor didactice și 

reprezentanți din turism. 

Art.12. Se aprobă cererea dnei prof.univ.dr. Pop Georgeta nr. 3546/27.05.2019 pentru deplasarea cu microbuzul 

universității, în data de 06.06.2019, la unitatea de procesare a plantelor medicinale Fares Orăștie, cu studenții anului IV 

Agricultură. 

Art.13. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Dărăbuș Gheorghe nr. 3578/27.05.2019 pentru tipărirea la Tipografia 

universității a diplomelor pentru studenții care au participat la cursurile din cadrul activității A 4.2.din cadrul proiectului 

POCU/320/6/21/121103 „EPA – Educație, Performanță, Angajabilitate.” 

Art.14. 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 
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