
 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 4168 din 04.07.2018 
 

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 04.07.2018, 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, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele regulamente: 
a. Regulament de desfăşurare a programului de voluntariat în activitatea de dezvoltare academică în 

cadrul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 
României" din Timişoara 

b. Regulament privind elaborarea Statelor de funcţii în cadrul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara 

c. Regulament pentru premierea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer 
tehnologic în cadrul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai 
I al României" din Timişoara. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar modificarea organigramei 
USAMVBT în sensul următor: transferarea Departamentului de Pregătirea Personalului Didactic din subordinea 
Facultăţii de Agricultură în subordinea Prorectoratului Educaţie şi Asigurarea Calităţii. 

Art.3. Se aprobă adresa Direcţiei Resurse Umane nr.2042/04.07.2018 privind cheltuielile (indemnizaţie 
de hrană, cazare şi transport) pentru echipele aflate în cele patru Centre de Admitere (Deva, Reşiţa, Târgu Jiu 
şi Drobeta Turnu Severin). 

Art.4. Se aprobă Fişa  de repartizare a echipelor de audit pentru laboratoarele de cercetare ale universităţii 
aflate pe platforma ERRIS. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultăţii de 
Tehnologia Produselor Agroalimentare nr. 4161/04.07.2018 de înfiinţare a programului de studii universitare 
de master Sustenabilitate în agricultură, producţia alimentară şi tehnologia alimentară în regiunea 
Dunării – Joint Degree (Danube Agri-Food Master – DAFM (în limba engleză)/ Sustainability in 
Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region – Joint Degree (Danube Agri-
Food Master – DAFM.   

Art.6. Se avizează şi se înaintează spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultăţii de 
Tehnologia Produselor Agroalimentare nr. 4161/04.07.2018 de a transmite către Autoritatea Naţională pentru 
Calificări documentele necesare validării calificărilor programelor universitare de master Sustenabilitate în 
agricultură, producţia alimentară şi tehnologia alimentară în regiunea Dunării – Joint Degree (Danube 
Agri-Food Master – DAFM (în limba engleză)/ Sustainability in Agriculture, Food Production and Food 
Technology in the Danube Region – Joint Degree (Danube Agri-Food Master – DAFM şi Tehnici 
moderne în gastrotehnie şi catering, precum şi achitarea taxei aferente. 



 
Art.7. Se aprobă cererea SC Smithfield Romania SRL nr. 4093/03.07.2018 referitoare la asigurarea 

locurilor de cazare pentru studenţii care vor participa la Training-ul Tehnic Intern în Producţie (practică) în 
perioada vacanţei de vară. Tariful pentru cazare va fi de 15 lei/noapte. 

Art.8. Se aprobă cererea SC Smithfield Prod SRL nr. 3972/28.06.2018 referitoare la asigurarea a 7 locuri 
de cazare pentru studenţii care vor participa la programul Intership în perioada 20.07.2018 – 14.09.2018. Tariful 
pentru cazare va fi de 15 lei/noapte. 

Art.9. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse Umane 
nr. 2040/04.07.2018 privind structura de posturi a echipei de implementare a proiectului Priorităţi publice de 
control a poluării atmosferice, cod SMIS:111199, trei posturi în afara organigramei universităţii, finanţate 
integral din bugetul proiectului conform anexei 1: 1 responsabil partener P1 şi 2 experţi elaborare politici publice 
alternative. 
 Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa nr. 4153/04.07.2018 privind 
îndreptarea neconcordanţelor din dosarele de admitere prin asumarea documentelor de școlarizare și finalizare 
a studiilor aferente pentru următorii studenţi străini:LEENAERTS JAN MARIA MICHEL (Belgia) – Facultatea 
de Agricultură; VEEREKEN ELLEN GODELIEVE (Belgia) - Facultatea de Agricultură; POUNTOS FOTIOS 
(Grecia) – Facultatea de Medicină Veterinară. 

Art.11. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultăţii de Medicină 
Veterinară nr. 4160/04.07.2018 referitoare la introducerea următoarelor taxe: taxă eliberare program analitică, 
secţia în limba engleză – 200 lei/an de studiu; taxa de transfer de la secţia în limba engleză – 2000 lei şi 
propunerea responsabilului cu gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii privind taxa de eliberare 
pentru diplomele mai vechi de 3 ani – 150 lei. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 4096/03.07.2018 a studentei VEZOK REBEKA, anul I – Facultatea de 
Agricultură privind returnarea taxelor de cămin deoarece este bursieră a statului român. 

Art.13. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.14. Se aprobă cererea Facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare nr. 4068/02.07.2018 cu 

privire la cazarea studenţilor anilor de studiu II, III şi IV care desfăşoară practică/Internship de specialitate, pe 
perioada vacanţei de vară. 

Art.15. Se aprobă cererea Ligii studenţilor universităţii nr. 4150/04.07.2018  de asigurare a cazării 
studenţilor în Căminul 4, etajul 1, studenţi care participă la Şcoala de Vară, organizată în perioada iulie – 
septembrie 2018.  

Art.16. Se aprobă cererea Facultăţii de Medicină Veterinară nr. 4159/04.07.2018 pentru menţinerea 
domeniului fmvt.ro pentru o perioadă de 10 ani şi achitarea taxei către ICI Registrar în valoare de 150 euro. 

Art.17. 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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