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HOTĂRÂREA 

nr. 151 din 16.01.2018 

 

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 16.01.2018, 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 și studenţilor, 

emite prezenta       

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de 
finalizare a studiilor (licență și master) în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 
României" din Timişoara pentru anul universitar 2018-2019 – R038. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcției Resurse Umane nr. nr.33/15.01.2018 
cu privire la Anexa 1 – structura de posturi echipa de implementare a proiectului VESTART – Arta antreprenorului, cod SMIS 
2014+:105729, posturi în afara organigramei universității și programul achizițiilor publice necesare implementării proiectului în 
perioada 2018-2020. 

Art.3. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 50 de exemplare, a Ghidului de Bioterapie vegetală, Ediția I , redactat 
de către șef lucr.dr. Cotuna Otilia și Paraschiv Mirela. 

Art.4. Se aprobă  completarea competențelor principale cu cele subsecvente în Suplimentul la diplomă. 
Art.5. Se aprobă cererea nr. 126/15.01.2018 pentru alocarea Aulei Magnei „Iulian Drăcea” a universității în vederea organizării 

evenimentului de prezentare a proiectelor Orizont 2020 MSCA și a strategiei europene de dezvoltare a carierei în cercetare: Career 
Development of Researchers: Marie Sklodowska Curie Actions and the Human Resources Strategy for Researchers precum și plata 
mesei la Cantina universității pentru invitați și organizatorii evenimentului. 

Art.6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.7. Se aprobă cererea nr. 119/15.01.2018 cu privire la Școala de vară CASEE 2018, Varșovia, Polonia. 
Art.8. Se respinge cererea nr. 9183/29.12.2017 de organizare a examenului de finalizare a studiilor la Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara pentru absolvenții specializării Inginerie 
genetică (Miercurea Ciuc), de la Universitatea Sapientia din Cluj Napoca. 

Art.9. Se aprobă cererea nr. 143/16.01.2018 a Ligii studenților Agrowest USAMVBT cu privire la un ajutor financiar pentru 
derularea unor evenimente. 

Art.10.  Se aprobă cererea Direcției Economice a USAMVBT nr. 150/16.01.2018. 
Art.11.  Se aprobă cererea nr. 50/09.01.2018 de reducere cu 50% a taxei de școlarizare pentru studiile universitare de doctorat. 
Art.12. Se aprobă cererea nr. 8694/08.12.2017 de prelungire a contractului de închiriere cu nr. 10001 cu un an de zile 

(31.12.2018). 
Art.13. Se aprobă componența comisiilor pentru susținerea Colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2018-2020, astfel:  

Specializarea Biologie 
1. Conf.univ.dr. Tulbure Cristina 
2. Șef lucr.dr. Prunar Florin 

Specializarea Controlul și Expertiza Produselor Agroalimentare 
1. Conf.univ.dr. Tulbure Cristina 
2. Conf.univ.dr. Dogaru Diana Veronica 

Specializarea Protecția Mediului 
1. Conf.univ.dr. Tulbure Cristina 
2. Șef lucr.dr. Șmuleac Laura Iosefina 

Art.14. 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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