
 

 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 1999 din 27.03.2019 

 

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 

27.03.2019, 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 și se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea următoarelor 

regulamente: 

a. Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții 

de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai 

I al României" din Timișoara 

b. Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al 

României" din Timișoara 

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

proceduri/regulamente: 

a. Procedură privind analiza tezelor invalidate în cadrul Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara 

b. Procedură privind recunoașterea de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României" din Timișoara a diplomei de doctor 

și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate. 

c. Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în 

cadrul Școlii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale. 

d. Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în 

cadrul Școlii Doctorale Medicină Veterinară. 

Art.3. Se aprobă cererea dnei Conf.univ.dr. Raba Diana nr. 2136/25.03.2019 pentru 

demararea procesului de elaborare a Regulamentului Intern al Colegiului Terțiar Nonuniversitar 

USAMVBT. 

Art.4. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 2018/20.03.2019 cu privire la 

plata cotizației ca membră EAEVE a Facultății de Medicină Veterinară, pentru anul 2019. 

Art.5. Se aprobă cererea studentei Rachel Halon nr. 2006/19.03.2019 de la Facultatea de 

Medicină Veterinară, de întrerupere a studiilor începând cu semestrul II al anului universitar 2018-

2019 și returnarea taxei de școlarizare aferentă semestrului II. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dlui asist.dr. 

Popescu George nr. 1546/28.02.2019, în sensul reducerii a taxei de școlarizare cu 50%, pentru 

semestrul II al anului universitar 2018-2019. 

 

 

 



 

 

Art.7. Se aprobă adresa D.R.U. nr. 396/27.03.2019 de prelungire a activității pentru patru 

persoane din cadrul Serviciului Tehnic – Ateliere și două persoane din cadrul Serviciului Social – 

Spălătorie până la data de 01.10.2019 și se hotărăște demararea procedurilor de scoatere la concurs a 

posturilor specificate în adresa menționată. 

Art.8. 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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