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HOTĂRÂREA 

nr. 1887 din 23.03.2016 

 

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 23.03.2016, 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 facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 

studenţilor, emite prezenta       

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul privind 

ocuparea posturilor de asistent universitar și asistent de cercetare  pe perioadă determinată– 

R061. 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara – R038. 

Art.3. Se aprobă inițierea demarării procesului de revizuire a Regulamentului intern al 

USAMVBT – R046 

Art.4. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.5. Se aprobă Comisiile pentru concursul de admitere, sesiunea iulie și septembrie 2016, 

la Facultatea de Agricultură. 

Art.6.  Se aprobă Comisiile pentru susținerea examenului de licență (diplomă), sesiunea 2016, 

la Facultatea de Agricultură. 

Art.7. Se aprobă Comisiile pentru susținerea examenului de Disertație, sesiunea 2016, la 

Facultatea de Agricultură. 

Art.8. Se aprobă Comisiile de contestație pentru examenul de licență (diplomă), disertație, si 

admitere la Facultatea de Agricultură. 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea Facultății de 

Agricultură nr.465/22.03.2016 de schimbare a denumirii Centrului de ingineria mediului și date 

geospațiale în Centrul de cercetare pentru bioresurse, mediu și date geospațiale în cadrul Facultății 

de Agricultură. 

Art.10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 

de internet a universităţii. 

  

     Rector,                        Secretar șef interimar, 

    Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu                                        Dr.ing. Carolina Popa 

 

Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 
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