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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE
EXTENSIE UNIVERSITARĂ ŞI RELAŢIA CU MEDIUL DE AFACERI A SENATULUI
UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIŞOARA

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. Comisia de Extensie Universitară şi Relaţia cu Mediul de Afaceri (CEURMA)
este o structură specializată a Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timişoara, USAMVBT
constituită în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a Cartei
USAMVBT şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului USAMVBT
„Regele Mihai I al României".
CAPITOLUL II
Structura organizatorică
Art. 2. (1) Comisia de Extensie Universitară şi Relaţia cu Mediul de afaceri (CEURMA)
este compusă din nouă membrii, din care şapte cadre didactice şi doi studenţi care
reprezintă facultăţile din structura USAMVBT „Regele Mihai I al României".
(2) Comisia este structurată pe două domenii:
a.) Extensie universitară;
b.) Relaţia cu mediul de afaceri.
Art. 3. Conducerea operativă a CEURMA este asigurată de preşedintele acesteia
numit prin decizia Senatului USAMVBT „Regele Mihai I al României".
CAPITOLUL III
Obiectivele şi scopul comisiei
Art.4. Promovarea la nivel de producători şi procesatori a unor rezultate provenite din
proiecte de cercetare şi dezvoltare şi de învăţământ ale cadrelor didactice şi studenţilor
facultăţilor, centrelor de cercetare şi excelenţă din USAMVBT „Regele Mihai I al
României".
Art.5. Înlesneşte dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi consultare între USAMVBT
„Regele Mihai I al României" şi oameni de afaceri ca organizaţii profesionale, persoane
juridice şi persoane fizice.
Art.6. Constituirea de parteneriate dintre USAMVBT „Regele Mihai I al României",
Facultăţile componente, departamente şi colective de cadre didactice cu organizaţii
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profesionale şi de procesare din agricultură, silvicultură, industrie alimentară, mediu,
economie rurală.
Art.7. Dezvoltarea unui program de extensie universitară la nivelul USAMVBT Facultăţi
şi departamente.
Art.8. Constituirea consiliului consultanţei din reprezentanţi ai USAMVBT „Regele
Mihai I al României" şi organizaţiilor profesionale de producători şi procesatori agricoli
(organizaţii patronale).
Art.9. Realizarea la nivelul USAMVBT a unei publicaţii, gen Agricultura Banatului cu
adresabilitate către producţia agricolă şi economia rurală.
Art.10. Selecţia anuală a celor mai valoroase teze de licenţă, teze de doctorat şi de
postdoctorat a căror rezultate să fie promovate şi implementate în producţie.
Art.11. Organizarea la nivelul Universităţii şi a facultăţilor, departamentelor a unor
simpozioane cu dezbateri pe teme de interes pentru producţia şi procesarea
produselor agroalimentare precum şi de dezvoltare economiei rurale.
Art.12. Identifică în parteneriat cu asociaţiile profesionale, patronate de instituţii de
cercetare, oportunităţi de elaborare şi direcţiile:
a. extensiei universitare şi a rezultatelor obţinute din cercetarea ştiinţifică,
b. îmbunătăţirea sistemelor de pregătire practică şi teoretică a studenţilor
precum şi de instituire a fermierilor,
c. stabilirea temelor de cercetare pentru doctorate şi postdoctorate care să
răspundă cererilor din producţia agricolă, agro-alimentară, agro silvică etc.
d. crearea grupurilor operaţionale partenere ale USAMVBT pentru realizarea şi
implementarea unor proiecte de cercetare, consultanţă şi învăţământ
(pregătire profesională continuă).
CAPITOLUL IV
Funcţionarea comisiei
Art.13. La convocarea preşedintelui CEURMA se întruneşte ori de câte ori e nevoie.
Art.14. CEURMA se întruneşte la cererea a 1/3 din membrii acesteia.
Art.15. În cadrul CEURMA hotărârile se iau cu ½+1 din membrii prezenţi la şedinţa
comisiei.
Art.16. Forumul de lucru al CEURMA este valid când sunt prezenţi în şedinţă ½+1 din
totalul membrilor comisiei. În lipsa forumului de ½+1 din totalul membrilor preşedintele
reprogramează şedinţa.
Art.17. La şedinţele comisiei CEURMA pot fi invitate persoane care nu au calitatea de
membru al comisiei.
Art.18. Hotărârile adoptate de comisie se aduc la cunoştinţă Consiliului de
administraţie, Biroului Permanent al Senatului şi Senatului Universităţii.
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CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art.19. Prezentul regulament revizuit al CEURMA a fost aprobat în şedinţa Senatului
USAMVBT în data de 08.05.2019.

Președinte Comisiei de Extensie Universitară și Relaţia cu Mediul de Afaceri a
Senatului USAMVBT,
Prof.univ.dr. Imbrea Florinel

Rector,
Prof.univ. dr. Popescu Cosmin Alin

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