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HOTĂRÂREA 

nr. 1152 din 26.02.2018 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2018, 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, studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarele regulamente: 
A) Metodologie privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara – R039 
b) Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare în 

cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” 
din Timişoara – R076 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar taxele de şcolarizare pentru anul 
universitar 2018-2019. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar fondul de burse pentru doctoranzi 
şi studenţi pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018. 

Art.4. Se aprobă cererea dnei drd. Simina Alina Georgiana nr. 572/02.02.2018 cu privire la notificarea de 
inovare pentru brevetul de invenţie cu titlul „Instalaţie pentru evaluarea efectelor expunerii la câmp magnetic”. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 623/23.02.2018 pentru depunerea proiectului „Înfiinţarea Centrului Euro-
Regional de Conservare şi Valorificare Sustenabilă a Plantelor Medicinale din zona transfrontalieră româno-
sârbă”, în cadrul programului INTERREG IPA CROSS BORDER COOPERATION ROMÂNIA-SERBIA. 

Art.6. Se aprobă componenţa comisiilor pentru concursul de admitere 2018, pentru soluţionarea 
contestaţiilor la concursul de admitere 2018, comisiile pentru susţinerea interviului la studii universitare de 
master 2018, comisiile pentru susţinerea examenului de diplomă/licenţă/disertaţie, sesiunile iulie şi septembrie 
2018, februarie 2019 precum şi comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor. 

Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de modificare a 
Organigramei USAMVBT. 

Art.8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.9. Se aprobă cererea nr. 1086/22.02.2018 pentru închirierea Amfiteatrului A1 Zootehnie în vederea 

organizării unui seminar de informare privind Politica Agricolă Comună în România. 
Art.10. Se hotărăşte mutarea Serviciului de Gardă în spaţiul destinat acestuia în cadrul Complexului de 

Laboratoare Horia Cernescu, începând cu data de 01.03.2018. 
Art.11. Se aprobă achitarea facturii Danube Rectors Conference membership fee 2018. 
Art.12. Se aprobă tabelul de conversie a punctajelor obţinute la autoevaluare. 
Art.13. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de 

internet a universității.      
                                        Rector,                                           Secretar șef interimar, 

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

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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