
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 5973 din 12.09.2019 

 

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 12.09.2019, 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 următoarelor regulamente şi se transmit spre aprobare Senatului universitar: 

a. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic – R007; 

b. Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor 

de studii – R015; 

c. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentelor didactice – R023; 

d. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului facultăţii – R024; 

e. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara – R040;  

f. Metodologia de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor şi selectarea decanilor în 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al 

României’’ din Timişoara – R058; 

g. Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică – R062; 

h. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în USAMVBT – 

R075; 

i. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii 

Doctorale IRVA – R093; 

j. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii 

Doctorale Medicină Veterinară – R094. 
Art.2. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar taxele pentru cazarea în căminele 

studenţeşti ale universităţii, pentru anul universitar 2019-2020, astfel:  

Nr.crt. 

 Români, cetăţeni UE, SEE, ai Confed. Elveţiene 

cetăţeni străini de origine etnică română și 

cetăţeni străini din ţări terţe 

1.  

Camere oaspeți: 
Cămin 5 G 

STN 

 
80 lei/cameră dublă/noapte 

110 lei/cameră single/noapte 

2.  Cazare studenți în perioada de vacanță/sesiunea de restanţe, Căminele 1-4 15 lei/loc/noapte/persoană 

3.  
*Taxa de cazare pentru un student/lună  Cămin 1, Cămin 2 270 lei/student/cameră  

 

4.  *Taxa de cazare pentru un student/lună  Cămin 3, Cămin 4 300 lei/student/cameră 

5.  
*Taxă de cazare pentru un persoană/lună Cămin 5G 475 lei/persoană/cameră + 15 lei cablu TV și 

internet/cameră 

6.  
Taxa de cazare pentru studenţii ERASMUS 200 euro/lună single 

160 euro/lună double 

* Pentru studenţii bugetaţi se va scădea subvenţia de la bugetul de stat. Ele includ contravaloarea a 80 kWh/cameră curent electric, diferenţa dintre 

consumul real citit pe contor şi cota alocată fiind suportată de locatarii camerei.  
 La Căminul 5 garsoniere, la tariful de cazare, se adaugă utilităţile contorizate: curent (ce este peste 80 kW/cameră), apă rece (peste 2 m3), apă caldă (peste 

3 m3) şi canal (peste 3 m3).  

 

 



 

 

 

 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Consiliului Facultăţii de 

Horticultură şi Silvicultură nr. 1370/10.09.2019 cu privire la modificarea denumirii Departamentului III din 

„Inginerie genetică în agricultură” în „Inginerie genetică”. 

Art.4. Se aprobă cererea dnei Ghiţulescu Bianca de la Facultatea de Agricultură nr. 5867/10.09.2019 cu 

privire la scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017. 

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.6. Se aprobă referatul de necesitate al dnei conf.univ.dr. Tulcan Camelia nr. 5891/11.09.2019 privind 

tipărirea, la Litografia universităţii, în 100 de exemplare, a Registrului de evidenţă a activităţii studenţilor la curs 

şi lucrări practice. 

Art.7. Se aprobă referatul de necesitate al dnei conf.univ.dr. Tulcan Camelia nr. 5890/11.09.2019 privind 

alocarea unui spaţiu de lucru şi stocare a documentelor aferente elaborării Raportului de autoevaluare 

instituţională a USAMVBT, în cadrul Facultăţii de Management şi Turism Rural. 

Art.8. Se aprobă referatul nr. 5819/09.09.2019 pentru decontarea transportului realizat în vederea participării 

la Şcoala de Vară din Cehia a dlui Istrate Alexandru şi Cojocariu-Popa Constantin-Ionuţ, studenţi-masteranzi în 

cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară. 

Art.9. Se aprobă referatul dlui dr. Raul Paşcalău nr. 5918/12.09.2019 pentru modificarea privind activitatea 

Erasmus + în universitate, astfel: 

a. Se modifică denumirea Coordonatorului instituţional Erasmus în Coordonator instituţional Erasmus +; 

b. Se modifică denumirea Biroului mobilităţi externe în Birou Erasmus+ şi mobilităţi externe; 

c. Biroul Erasmus+ are următoarea componenţă: 

- Coordonator instituţional Erasmus + - Dr. Raul Paşcalău, 

- Coordonator departamental Facultatea de Agricultură – şef lucr.dr. Şmuleac Laura Iosefina, 

- Coordonator departamental Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere – şef lucr.dr. Vintilă 

Teodor Vasile, 

- Coordonator departamental Facultatea de Horticultură şi Silvicultură – prof.univ.dr. Danci Marcel 

Vasile, 

- Coordonator departamental Facultatea de Inginerie Alimentară – prof.univ.dr. Traşcă Teodor Ioan, 

- Coordonator departamental Facultatea Management şi Turism Rural – şef lucr.dr. Feher Andrea Ana, 

- Coordonator departamental Facultatea de Medicină Veterinară – şef lucr.dr. Pascu Corina Mariana. 

Art.10. Se aprobă structurile administrative ale Colegiului de Învăţământ Terţiar Nonuniversitar USAMVBT 

conform adresei dnei Director al Colegiului conf.univ.dr. Raba Diana nr. 5922/12.09.2019. 

Art.11. Se aprobă publicarea la editura Agroprint, în 50 de exemplare, a cărţii Biologie Animale et Ecologie, 

redactat de către prof.univ.dr. Dărăbuş Gheorghe, prof.univ.dr. Oprescu Ion şi conf.univ.dr. Mederle Narcisa. 

Art.12. 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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