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HOTĂRÂREA 

nr. 2268 din 20.04.2018 

 

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 20.04.2018, 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, studenţilor, adresa MEN nr. 8888/03.04.2018, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerile facultăţilor privind 
repartizarea cifrei de şcolarizare pe programe de studii (licenţă, master, doctorat)  pentru anul universitar 2018-
2019.  

Art.2. Se aprobă cererea dlui şef lucr.dr. Ciceronis Cumpănăşoiu nr. 2252/20.04.2018 privind participarea 
USAMVBT, ca lider de proiect, în cadrul proiectului cu titlul Îmbunătăţirea nutriţională a cărnii de taurine prin 
utilizarea în raţii a unor surse de hrană bogate în acizi graşi nesaturaţi, prin înfiinţarea şi funcţionarea unui GO, 
care se va depune în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sub măsura 16.1., fără 
cofinanţare din partea universităţii. 

Art.3. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Dărăbuş Gheorghe nr. 2209/19.04.2018 privind participarea 
USAMVBT în cadrul proiectului Transfrontalier Serbia-România, Axa 2 – Environmental Protection an Risc 
Management, cu titlul Detection of diseases and parasites in fish, cofinanţare USAMVBT 2%.   

Art.4. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Iancu Tiberiu nr. 1968/03.04.2018 privind declararea posturilor 
în afara organigramei pentru proiectul „Abordarea bioeconomică a agenţilor antimicrobieni – utilizare şi 
rezistenţă” . 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerile facultăţilor privind 
înfiinţarea următoarelor programe de studiu, începând cu anul universitar 2018 - 2019: 

- Facultatea de Agricultură, programul de studiu de licenţă Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, 
în limba franceză, forma de învăţământ Cu Frecvenţă; 

- Facultatea de Medicină Veterinară, programul de studiu de licenţă Medicină veterinară, în limba 
franceză,  forma de învăţământ Cu Frecvenţă; 

- Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, programul de studiu de master Condiţionarea, păstrarea şi 
degustarea vinurilor, în limba franceză; 

- Facultatea de Management Agricol, programele de studii de master Administrarea Afacerilor Agricole 
şi Bioeconomie, în limba engleză şi programul de studiu de licenţă Inginerie şi management în 
alimentaţia publică şi agroturism, forma de învăţământ cu Frecvenţă Redusă – IFR. 

Art.6. Se hotărăşte ca recuperarea zilei de 30.04.2018, declarată zi liberă conform H.G. nr. 
207/12.04.2018 să se efectueze în data de 05.05.2018. 

Art.7. 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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