
 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 nr. 362 din 27.01.2017 

 

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 27.01.2017, 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 

şi studenţilor, emite prezenta       

      

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă demararea procesului de revizie pentru următoarele regulamente: 

a. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă la 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara - 2017 – R028 

b. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master în anul 

universitar 2017 - 2018 – R029 

c. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de doctorat - IOSUD-

USAMVB Timişoara în anul universitar 2017 - 2018 – R030 

d. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara 2017 – 

R038 

Art.2. Se aprobă cererea nr. 276/25.01.2017 cu privire la numirea domnului Sicoe Bogdan (suplinire temporară) ca 

persoană responsabilă cu securitatea radiologică, până la obținerea permisului de exercitare în domeniul nuclear de 

nivel 2. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 338/27.01.2017 privind punerea la dispoziție  a unui mijloc de transport – penru două 

zile - necesar pentru deplasarea a șase persoane din cadrul USAMVBT la ANSVSA Arad. 

Art.4. Se respinge cererea nr. 323/26.01.2017 referitoare la achitarea taxei de cămin restante fără penalități. 

Art.5. Se aprobă cererea D.R.U. nr. 109/27.01.2017 de continuare a activității până la data de 01.10.2017 pentru 

următoarele persoane: Moțica Constantin, Drigu Dorel, Popin Dorel și Stelescu Alexandru 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea D.R.U. nr. 110/27.01.2017 de 

transformare a postului vacant de administrator financiar SIII în administrator financiar SII din cadrul Biroului 

Contabilitate. 

Art.7. 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 

 

 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R038.pdf

