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HOTĂRÂREA 
nr. 1817 din 19.03.2015 

 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 19.03.2015, 
în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din 
L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar R030 - 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara  

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de 
admitere la studiile doctorale – IOSUD - Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României„ din Timișoara 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar R063 – 
Regulamentul privind desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale în  
IOSUD – USAMVBT. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar R032 - 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Universităţii de Știinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”  din Timişoara 

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar R033 - 
Regulament de funcţionare al Editurii “Agroprint” din Universitatea de Ştiinţe Agricole și 
Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara 

Art.6. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității în 80 de exemplare a volumului 
Fiziologie generală, redactat de către doamna Liliana Cărpinișan 

  Art.7. Se aprobă componența comisiilor de admitere, diplomă și disertație și a celor de 
contestații de la Facultatea de Medicină veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, Facultatea de Agricultură, Facultatea de Management agricol și Facultatea de 
Zootehnie și Biotehnologii, pentru sesiunea 2015. 

Art.8. Se respinge cererea nr. 1764/18.03.2015 a unui angajat al universității de scutire 
de la plata taxei de cazare pentru perioada 16.02.2015 - 27.02.2015. 

Art.9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
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Art.10. Se validează rezultatele Competiției interne de proiecte de cercetare, sesiune 
2015, prezentate în Anexa 1. 

Art.11. Se stabilesc responsabilii cu întreținerea parcurilor din campus, astfel: 
- Facultatea de Agricultură și Facultatea de Horticultură și Silvicultură – parcul din fața 

clădirii facultăților 
- Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii – parcul din dreapta clădirii facultății 
- Facultatea de Medicină veterinară – parcul din jurul clădirii facultății și cel de la 

clădirea disciplinei de Mecanizare 
- Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare – parcul din zona Bisericii și a 

parcării 
- Facultatea de Management agricol – parcul din spatele Bibliotecii 
Art.12. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a 50 de exemplare din suportul 

de curs Chemistry and Biochemistry – Part II: Theory and Applications, redactat de doamna 
Ahmadi-Khoie Mirela și doamna Tulcan Camelia. 

Art.13. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 
pagina de internet a universităţii. 

 
 
 

Rector,     Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Ing. Arany Enikö 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


