
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4883 din 07.07.2017 

 

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

I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 07.07.2017, 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 şi 

studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se decide numirea dlui prof.univ.dr. Stanciu Sorin ca și coordonator instituțional interimar Erasmus+. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea pentru acreditarea următoarelor 

programe de studii de licență: Facultatea de Agricultură – domeniul Ingineria Mediului și domeniul Agricultură, forma 

de învățământ fără frecvență, Facultatea de Horticultură și Silvicultură - domeniul Horticultură, forma de învățământ 

fără frecvență. 

Art.3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Codul de etică în cercetarea științifică din 

cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.5. Se respinge cererea nr. 4719/30.06.2017. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar tranșele și perioadele de achitare a taxelor 

de școlarizare pentru anul universitar 2017 – 2018, astfel:  

- Tranșa I – reprezentând 50% din taxa de școlarizare în perioada 02.10.2017 – 20.10.2017, cu 

excepția studneților de anul I care o vor achita la înmatriculare 

- Tranșa II -  reprezentând 25% din taxa de școlarizare în prima săptămână din semestrul al 2-lea 

- Tranșa III -  reprezentând 25% din taxa de școlarizare în perioada 02.04.2018 – 20.04.2018. 

Art.7. Se amână, până la o ședință viitoare, avizarea Regulamentului Comisiei de Bioetică. 

Art.8. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar mărimea formației de studiu și a normelor 

didactice astfel: 

- 20 studenți/formația de studiu la lucrări practice/laborator/proiect, cu excepția domeniului Medicină Veterinară 

pentru care formația de studiu are 12-15 studenți și 30 studenți/formația de studiu la seminar.  Mărimea normei 

didactice este: 11 ore convenționale – profesor, 13 ore convenționale – conferențiar, 15 ore convenționale – 

șef lucrări, 16 ore convenționale – asistent. În cazul în care mărimea formației de studiu (curs și activități 

aplicative) nu are 20 de studenți se va aplica un coeficient de corecție, în funcție de numărul de 

studenți/formația de studiu. 

- în cazul în care există un număr suficient de studenți/program de studiu pentru a se asigura 20 de 

studenți/formația de studiu la lucrări practice/laborator/proiect, și se hotărăște la nivelul facultății ca mărimea 

formației de studiu să fie de 15 studenți, cu excepția domeniului Medicină Veterinară, normele didactice se vor 

mări proporțional (cu până la 25%) în funcție de numărul de formații de studiu existente în norma didactică fără 

a se depăși 16 ore convenționale/norma didactică. 

- mărimea formațiilor se studiu la ID va fi 25 de studenți/formația de studiu și la IFR va fi 30 de studenți/formația 

de studiu. În funcție de numărul de studenți/formația de studiu se va aplica un coeficient de corecție. 

- orele aferente disciplinei de Practică (de domeniu, de specialitate, pentru elaborarea/întocmirea 

lucrării/proiectului de licență/disertație etc.) se vor aloca peste mărimea normei didactice stabilite, fără a se 

depăși 16 ore convenționale/norma didactică. 



 
Art.9. Se aprobă înlocuirea a doi membri în comisia de admitere la programul de studii universitare de master - 

Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole, la propunerea Consiliului Facultății de Horticultură și Silvicultură, astfel, 

comisia va avea următoarea componență:  

1. Prof.univ.dr. Iordănescu Olimpia – președinte  

2. Conf.univ.dr. Becherescu Alexandra – membru 

3. Prof.univ.dr. Băla Maria – membru 

4. Asist.dr. Toța Cristina – secretar 

Art.10. Se aprobă propunerea Consiliului Facultății de Horticultură și Silvicultură de înlocuire a unui membru în 

comisia pentru examenul de diplomă, la specializarea Inginerie genetică (prof.univ.dr. Botău Dorica va fi înlocuită cu 

dna șef lucr.dr. Petolescu Cerasela). 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 4857/06.07.2017 referitoare la organizarea școlii de vară francofone Diagnostique, 

gestion et conservation des ecosytemes prairiaux. 

Art.12. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de înființare a unei Societăți 

Antreprenoriale Studențești. 

Art.13. Se respinge cererea nr. 4848/06.07.2017 cu privire la închiderea Cantinei USAMVBT.  

Art.14. Se aprobă cererea nr. 4842/05.07.2017 de multiplicare la Litografia universității a 20 de Registre de intrări 

probe și 20 Registre rezultate analize pentru laboratoarele Complexului de Laboratoare de Cercetare Horia Cernescu. 

Art.15. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 4879/07.07.2017 cu privire la 

intenția de afiliere la Școala Doctorală IRVA a doamnei conf.univ.dr.ing. Mihaela Begea. 

Art.16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de scutire de la plata taxei de 

înscriere și înmatriculare la studii universitare de licență a candidaților care au semnat un precontract cu universitatea. 

Scutirea se aplică pentru un singur program de studiu. 

Art.17. Se decide implementarea completă ALOP ca procedură în universitate începând cu data de 1 septembrie 

2017. 

Art.18. Se numește comisia de recepție pentru achizițiile în cadrul contractelor/proiectelor de cercetare, astfel: 

directorul de proiect + prodecanul cu cercetarea + directorul de departament din care face parte directorul de proiect. 

Art.19. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar lista cu costurile pentru analizele efectuate 

în regim de cercetare  în cadrul Laboratorului de explorări fucnționale și metabolice B4. 

Art.20. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet a 

universității. 

 

 

                       

                    Rector,                           Secretar şef interimar, 

Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin               Dr.ing. Popa Carolina 

 

 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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