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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE RELAȚII INTERNAȚIONALE A
SENATULUI UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA
Capitolul I. Dispozitii generale
Art. 1. Comisia de Relaţii Internaţionale (CRI) reprezintă o structura specializată a Senatului
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină a Banatului „Regele Mihai I al României” din
Timişoara (USAMVBT) constituită în baza prevederilor Legii Educaţiei Nationale nr. 1/2011, a
Cartei USAMVBT şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului USAMVBT.
Capitolul II. Misiunea şi scopul Comisiei
Art. 2. CRI are ca misiune susţinerea politicii de internaţionalizare a USAMVBT, promovarea
imaginii universităţii pe plan internaţional prin cooperarea cu universităţi şi instituţii din
străinătate şi consolidarea unei culturi a colaborării internaţionale fundamentată pe principii şi
valori universal valabile în domeniul academic şi al cercetării ştiinţifice.
.Art. 3 Principalele obiective ale CRI sunt:
a. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională pe plan academic şi în domeniul
cercetării cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale,
precum şi companii internationale;
b. Aderarea la programe de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice;
c. Participarea la programe de cercetare şi de formare profesională prin intermediul
burselor în străinătate;
d. Creşterea numărului de acorduri de colaborare externă;
e. Creşterea numărului de afilieri la organizaţii cu profil academic şi/sau societăţi
ştiinţifice internaţionale ori asociaţii profesionale de profil;
f. Creşterea numărului de participări la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în
ţară şi/sau străinătate;
g. Implicarea în organizarea, în parteneriat cu alte institutii de învatamânt superior şi/sau
cercetare din străinatate, de manifestari ştiinţifice cu caracter internaţional.
Capitolul II. Structura organizatorică
Art. 4. CRI a Senatului USAMVBT este compusă din nouă membri, şapte cadre didactice şi
doi studenţi, reprezentând fiecare facultate a Universităţii.
Art. 5. Conducerea operativă a CRI este asigurată de preşedintele acesteia numit prin
Decizia Senatului USAMVBT.
Art. 6. CRI are relaţii de colaborare cu următoarele structuri din universitate:
a. Prorectoratul relaţii internaţionale şi activitate studenţi;
b. Facultăţile universitătii, reprezentate prin responsabili cu relaţiile internaţionale stabiliţi
la nivelul fiecărei Facultăţi de către Conducerea acestora;
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c. Prorectoratul cercetare inovare şi transfer tehnologic;
d. Alte structuri suport: Secretariatul Universităţii, Oficiul juridic, Liga studenţilor, etc.
Capitolul IV. Funcţionarea Comisiei
Art. 7. CRI se întruneşte pentru probleme specifice, fără a avea o periodicitate stabilită, ori
de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acesteia sau la solicitarea a 1/3 din
membrii acesteia.
Art. 8. CRI adoptă hotărâri care se supun analizei finale şi aprobării plenului Senatului
USAMVBT.
Art. 9. Sedinţele comisiei sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din
numărul total al membrilor. În lipsa cvorumului, Preşedintele solicită reprogramarea şedinţei
în termen de minim 48 de ore şi maxim 10 zile. Hotărârile luate în cadrul şedinţelor CRI se
adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi).
Art. 10. Atât la sedinţele ordinare, cât şi la cele extraordinare, CRI poate invita şi alte
persoane din afara componenţei acesteia.
Art. 11. Preşedintele Comisiei de Relaţii Internaţionale informează periodic Senatul
universitar cu privire la activitatea desfăşurată.
Capitolul IV. Atribuţiile Comisiei
Art. 12. Comisia pentru Relaţii Internaționale participă în procesul de elaborare a strategiilor,
activităților şi reglementărilor cu privire la relațiile Universității cu instituții din afara ţării şi are
rolul de a monitoriza programele internaționale în care sunt implicate cadre didactice sau
studenți ai USAMVBT cât şi rolul de a monitoriza modul în care strategiile, activitățile şi
reglementările internaționale sunt realizate.
În acest sens:
a. CRI identifică şi analizează oportunităţile unor programe şi acţiuni internaţionale de
finanțare nerambursabilă ce vizează potenţiale proiecte de cercetare, proiecte
educaţionale sau culturale, şi face propuneri asupra direcţiilor de acţiune ce urmează
a fi adoptate în vederea implicării active a USAMVBT în aceste programe sau acțiuni;
b. CRI poate face propuneri cu privire la extinderea ofertei educaţionale a Universităţii
prin acreditarea de programe de studii în limba engleză;
c. CRI promovează desfăşurarea mobilităţilor studenţilor şi a cadrelor didactice şi de
cercetare în vederea realizării de stagii de formare, predare sau perfecţionare din şi în
instituţii internaţionale cu profil similar;
d. CRI face propuneri în vederea extinderii acţiunilor şi demersurilor ce vizează domeniul
internaţional ;
e. CRI întocmeşte anual raportul asupra activităţilor desfăşurate.
Art. 13. Principalele direcţii ale acţiunilor desfăşurate de CRI sunt:
a. Identificarea şi cooptarea unor potenţiali parteneri pentru implicarea în diferite
programe internaționale;
b. Identificarea oportunităţilor de finanţare nerambursabilă în context internaţional
precum şi elaborarea unor proiecte viabile la nivel naţional şi european în contextul
Strategiei Europene pe perioada 2014-2020;
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c. Iniţierea şi organizarea unor conferinţe, workshopuri, şcoli de vară, seminarii,
schimburi de experiență cu specialişti la nivel internaţional destinate atât cadrelor
didactice cât şi studenţilor;
d. Popularizarea în mass-media a acţiunilor cu participare internaţională derulate în
universitate;
e. Iniţierea unor programe educaţionale internationale adaptate la nevoile şi cerinţele
pieţei internaţionale;
Capitolul V. Dispoziții finale
Art. 14. (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării. La aceeaşi dată se
abrogă orice alte reglementări anterioare privitoare la activitatea Comisiei de Relaţii
Internaţionale a Senatului USAMVBT.
(2) Prezentul regulament revizuit a fost analizat şi aprobat în şedinţa Senatului
USAMVBT la data de 28.05.2019.
Președinte Comisie de Relații Internaționale a Senatului USAMVBT,
Prof.univ.dr. Peţ Ioan

Rector,
Prof.univ. dr. Popescu Cosmin Alin

Președinte SENAT USAMVBT,
Prof.univ.dr. Dărăbuş Gheorghe
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