
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7440 din 27.10.2017 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2017, 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 și studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele 

Mihai I al României" din Timişoara - R040. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 7438/27.10.2017 

privind iniţierea procedurilor de acreditare a programului de studiu Inginerie şi Management în Industria 

Turismului din cadrul Facultăţii de Management Agricol şi plata taxei aferente. 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Rectorului privind 

numirea unei Comisii de analiză pentru referatul Consiliului Facultăţii de Agricultură nr. 7411/27.10.2017, 

având următoarea componenţă:  

1. Prof.univ.dr. Păcală Nicolae – preşedinte 

2. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu – membru 

3. Prof.univ.dr. Iordănescu Olimpia – membru 

4. Conf.univ.dr. Mederle Narcisa – membru 

5. Reprezentant sindicat - membru 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind cuantumul 

burselor pentru anul universitar 2017-2018. 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar referatul D.R.U. nr. 

1125/27.10.2017 ca, începând cu anul universitar 2017-2018, tariful la plata cu ora pentru activităţile 

normate în statul de funcţii al I.O.S.U.D. să fie de 100 lei cheltuială totală (brut+cheltuieli angajator)/oră. 

Art.7. Se aprobă propunerea ca Staţiunea Tinerilor Naturalişti să fie preluată de către Staţiunea 

Didactică Timişoara a USAMVBT, începând cu 1 ianuarie 2018. 

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

Art.9. Se aprobă cererea nr. 7397/26.10.2017 de susţinere financiară în vederea achiziţionării de furaje 

pentru Ferma Piscicolă Pădurea Verde până în luna martie 2018. 

Art.10. Se aprobă cererea nr. 7420/27.10.2017 pentru deplasarea cu autocarul universităţii în perioada 

6-8 noiembrie 2017, a studenţilor anului III şi IV de la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, 

specializarea Silvicultură, într-o vizită de studiu în judeţul Gorj. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 7328/24.10.2017 pentru deplasarea cu autocarul universităţii a studenţilor 

Facultăţii de Agricultură, specializarea Agricultură, la Vršac pentru o singură dată propusă. 

Art.12. Se aprobă responsabilii din cadrul Biroului de Informatizare, astfel: conf.univ.dr. Hegheduş-

Mîndru Gabriel –USAMVBT şi Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, şef lucr.dr. Moisa 

Sebastian – pagina web universitate, asist.dr. Firu Adrian –Facultatea de Management Agricol, 

conf.univ.dr. Berar Cristian – Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, ing. Laszlo Szabo - Facultatea de 

Agricultură şi Aula „Iulian Drăcea” (sonorizare şi prezentări), ing. Boboloacă Iulian –Facultatea de 

Medicină Veterinară şi Bibliotecă, dr.ing. Popescu Dumitru - Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. 

 

 

 

 

 



 
Art.13. Se aprobă cererea nr. 7344/24.10.2017 de reducere cu 50% a taxei de şcolarizare. 

Art.14. Se aprobă cererea nr. 6828/4.10.2017 de amânare a plăţii taxei de şcolarizare până în luna 

ianuarie 2018. 

Art.15. Se aprobă propunerea privind încheierea unui parteneriat cu TVR. 

Art.16. Se aprobă propunerea ca dl. Orghici Gabriel să fie reprezentantul Ligii studenţilor AgroWest în 

Comisia de Evaluare a Calităţii (CEAC) din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

a Banatului "Regele Mihai I al Româiei" din Timişoara. 

Art.17. Se aprobă rezultatele concursurilor privind acordarea gradaţiilor de merit.   

Art.18. Se aprobă cererea nr. 7437/27.10.2017 cu privire la deplasarea cu microbuzul universităţii, în 

perioada 1-2 noiembrie 2017, la Bucureşti, în vederea partcipării la Adunarea Generală A.S.A.S. 

Art.19. 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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