
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4560 din 26.06.2017 

 

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 26.06.2017, 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. Regulamentul privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților – R006 

b. Regulamentul pentru evaluarea periodică a calității personalului didactic - R022 

c. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României„ din Timișoara – R040 

d. Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara – R001. 

Art.2. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului privind etica experimentală pe animale. 

Art.3. Se hotărăște ca doamna șef lucr.dr. Berbecea Adina să gestioneze și să încarce datele universității pe 

platforma U-Multirank. 

Art.4. Se hotărăște completarea platformei Study in Romania de către facutăți cu datele privind descrierea, în limba 

engleză, a programelor de studiu de licență și master respectiv cu datele referitoare la Școlile Doctorale ale USAMVBT. 

Art.5. Se hotărăște ca domnul prof.univ.dr. Iancu Tiberiu să asigure participarea universității în cadrul proiectului 

referitor la învățământul dual (în alternanță). 

Art.6. Se hotărăște ca Unitatea de Management Proiecte împreună cu Prorectoratul  Educație și Asigurarea Calității 

să depună proiecte în competiția Bac+2 sau Bac+3. 

Art.7. Se hotărăște demararea procedurilor legale pentru schimbarea destinației investiției cu titlul Clădire Facultate 

de Horticultură și Silvicultură. 

Art.8. Se hotărăște eliminarea reducerii taxei cu 150 lei pentru studenți și doctoranzi care participă la simpozioanele 

internaționale ale universității din luna mai, taxa fiind de 300 lei. Pentru simpozioanele care au loc în luna noiembrie, 

taxele de participare vor fi de 150 lei pentru doctoranzi și tineri cercetători (până în 40 de ani) și 100 lei pentru studenți. 

Art.9. Se aprobă ca domnul prof.univ.dr. Herman Viorel să participe în data de 3 iulie 2017, la sediul MEN, la o 

reuniune de lucru pentru a analiza asigurarea respectării unitare, de către toate instituțiile de învățământ, a prevederilor 

Directivei 2013/55/UE referitoare la formarea de medic veterinar. 

Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea CLCHC nr. 4537/26.06.2017 cu 

privire la taxele pentru analizele efectuate în regim de cercetare în cadrul Laboratorului de cercetare a sistemelor 

antioxidante A1c 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 4216/14.06.2017 pentru deplasarea la Suceava, cu microbuzul universității, la 

concursul Ecotrophelia – faza națională pentru studenții Facultății de Tehnologia Produselor Agroalimentare, în 

perioada 02-05.07.2017. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 4514/23.06.2017 referitoare la deplasarea cu studenții anului IV Zootehnie în jud. 

Sibiu, localitatea Marpod, cu microbuzul universității, în data de 29-30.06.2017. 

Art.13. Se aprobă cererea nr. 4248/15.06.2017 pentru deplasarea la Chișinău, Republica Moldova, la Expoziția 

INFOINVENT, în perioada 15-18.11.2017 și decontarea cheltuielilor de transport din fondurile universității pentru  4 

persoane. 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R001.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R001.pdf


 
Art.14. Se aprobă cererea nr. 4247/15.06.2017 pentru achiziționarea a patru cupe inscriptionate care se vor 

decerna în cadrul Expoziției INFOINVENT. 

Art.15. Se aprobă cererea nr. 4243/15.06.2017 de multiplicare la Litografia universității, în 30 de exemplare, a 

Îndrumătorului de lucrări practice – Exploatații forestiere, redactat de către prof.univ.dr. Ion Chisăliță și Ilie Cosmin 

Cântar. 

Art.16. Se aprobă cererea nr. 4369/20.06.2017 de prelungire a contractului nr. 671/17.06.2016 începând cu data 

de 01.07.2017, pe o durată de un an de zile. 

Art.17. Se respinge cererea dlui prof.univ.dr. Mateescu Constantin pentru avizarea privind calitatea de expert în 

cadrul UEFISCDI. 

Art.18. Se hotărăște să nu se reînnoiască contractele de închiriere a spațiilor (care expiră în luna iunie) în care 

sunt amplasate aparate de cafea, băuturi răcoritoare și dulciuri. 

Art.19. Se aprobă componența comisiilor pentru proba orală/interviu la concursul de admitere la studii universitare 

de master, sesiunile iulie și septembrie 2017. 

Art.20. Se aprobă componența comisiilor pentru examenul de absolvire Nivelul I și Nivelul II- Programul de 

pregătire psihopedagogică. 

Art.21. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.22. Se hotărăște ca referenții din comisiile abilitare și comisiile de doctorat să fie plătiți cu 800 lei brut.  

Art.23. Se stabilește numărul de cetățeni străini extracomunitari ( din alte state decât cele membre ale UE, cele 

ale Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene), pe baza propunerilor facultăților, care pot fi școlarizați 

în anul universitar 2017 – 2018 în cadrul universității, pe cont propriu valutar, la studii universitare de licență, master 

și doctorat. 

Art.24. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru sediul Fundației Excelsior Alumni. 

Art.25. Se aprobă propunerea ca dl prof.univ.dr. Petroman Ioan să fie președintele Fundației Excelsior Alumni, iar 

vicepreședinți conf.univ.dr. Dogaru Diana și asist.dr. Kalman Imre până la expirarea mandatului actualei conduceri a 

universității. 

Art.26. Se aprobă rezilierea contractului cu B&D OFIBOGDA pentru spațiul închiriat, situat în cadrul Fermei 

USAMVBT KM 6. 

Art.27. Se aprobă cererea nr. 4533/23.06.2017 pentru cazarea în cămin fără plata taxei.   

Art.28. Se hotărăște încheierea unui contract de comodat cu SC AgroTMCampus SRL pentru spațiile situate în 

cadrul Fermei USAMVBT KM 6. 

Art.29. Se hotărăște încheierea unui contract de comodat cu SC AgroTMCampus SRL pentru Clubul studențesc 

aferent Cantinei USAMVBT. 

Art.30. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet a 

universității. 

 

 

 

 

                       

                    Rector,                           Secretar şef interimar, 

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

 

 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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