
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 850 din 06.02.2019 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 06.02.2019, în conformitate cu 

prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 alin. 13 din L.E.N. nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererilor cadrelor didactice, angajaţilor, 

studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarele regulamente: 

a. Regulament de elaborare a Planurilor de învățământ pentru programele de studii de la 

învățământul cu frecvență 

b.  Regulament de utilizare a rețelei informatice 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea următoarelor 

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 - 2019 –2020 -  R028. 

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

master în anul universitar 2019 –2020 – R029. 

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

doctorat - IOSUD-USAMVB Timişoara în anul universitar 2019 –2020 – R030. 

d. Procedura privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese la 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României" din 

Timișoara 

e. Regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului de Management al Calității – 

R026 

Art.3. Se aprobă calendarul admiterii, sesiunea 2019, la studii universitare de licență, master și doctorat, 

astfel: 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licență  

Sesiunea de vară 

08.07.2019 – 26.07.2019 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

26.07.2019 – Afișarea rezultatelor după ora 1600 

29.07.2019 – Confirmarea locurilor bugetate 

30.07.2019 - Confirmarea locurilor cu taxă 

Sesiunea de toamnă: 

03.09.2019 – 19.09.2019 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

19.09.2019 – Afișarea rezultatelor după ora 1600 

 20.09.2019 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master 

Sesiunea de vară 

08.07.2019 – 26.07.2019 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

29.07.2019 – Interviu din tematica afișată 



 
29.07.2019 - Afișarea rezultatelor după ora 1600 

30.07.2019 – Confirmarea locurilor bugetate 

31.07.2019 - Confirmarea locurilor cu taxă 

Sesiunea de toamnă: 

03.09.2019 – 18.09.2019 – Înscrieri  

 (Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

19.09.2019 – Interviu din tematica afișată 

19.09.2019 - Afișarea rezultatelor după ora 1600 

 20.09.2019 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de doctorat 

❖ Înscrieri: 16 - 20 septembrie; 

❖ Concurs de admitere: 23 - 25 septembrie; 

❖ Depunere și rezolvare contestații: 26 septembrie; 

❖ Afișare rezultate finale: 27 septembrie; 

❖ Înmatriculare: 01 octombrie 

Art.4. Se aprobă cererea nr.823/06.02.2019 a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara 

pentru asigurarea unui spațiu în data de 12.02.2019  în vederea susținerii probei scrise pentru ocuparea unor posturi 

de polițiști vacante (110 candidați). 

Art.5. Se aprobă cererea dlui director al SDT, dr.ing. Dumitrescu Ion nr. 836/06.02.2019 pentru 

depunerea dosarului de candidatură de Bune practici experimentale, în vederea obținerii acreditării de Bune 

practici experimentale. 

Art.6. Se aprobă cererea dlui asist.dr. Sicoe Bogdan nr. 790/05.02.2019 pentru reinnoirea contractului de 

service cu firma Siemens Healthcare SRL, lucrări de mentenanță (întreținere și verificare) pentru instalațiile 

Siremobil Compact L, Siemens Multix Swing și Somatom Definition AS. 

Art.7. Se aprobă cererea dlui asist.dr. Sicoe Bogdan nr. 822/06.02.2019 în vederea încheierii unui contract 

cu SC RODOS LABORATORIES SRL, acreditată CNCAN, pentru monitorizarea dozimetrică a persoanelor 

expuse profesional radiațiilor X (5 persoane). 

Art.8. Se aprobă cererea dlui asist.dr. Sicoe Bogdan nr. 788/05.02.2019 pentru achiziționarea pieselor de 

schimb necesare la aparatul Somatom Definition AS, iar piesele defecte rămân în proprietatea Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.9. Se aprobă referatul dlui șef lucr.dr. Okros Adalbert nr. 830/06.02.2019 cu privire la fazele de 

proiectare care se impun pentru obținerea Avizului de Securitate la Incendiu, pentru clădirea Facultății de 

Agricultură. 

Art.10. Se respinge cererea SC ZEN PRODCOM SRL nr. 839/06.02.2019 privind amplasarea unor 

automate de cafea și băuturi calde în incinta Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

,,Regele Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.11. Se aprobă cererea dlui Biro Jozsef nr. 837/06.02.2019 pentru închirierea unor spații aflate în 

proprietatea USAMVBT – km 6 constând în următoarele: spațiu birouri (aprox. 160 m.p.) și platforma betonată 

cu vedere la șosea (300 m.p.). 

Art.12. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Ludovic Cziszter nr. 845/06.02.2019 pentru transferarea 

sumei de 2025 euro din bugetul proiectului, sumă alocată universității noastre, către coordonatorul proiectului 

IDELE și partenerul care asigură managementul proiectului Efficient Innovation, pentru plata personalului. 

Art.13. Se aprobă, în parte, referatul dnei prof.uiv.dr. Botău Dorica nr. 398/23.01.2019 în sensul 

participării universității la Expoziția de Invenții PRO INVENT 2019, care se desfășoară în perioada 20.03.2019-

22.03.2019 la Cluj Napoca și plata taxei pentru stand. 

Art.14. Se aprobă, în parte, cererea dnei Fulga Andra nr. 359/22.01.2019, studentă la Facultatea de 

Agricultură, anul II, programul de studiu Protecția Plantelor, în sensul reducerii cu 50% a taxei de cazare în cămin. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Art.15. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa D.R.U. nr. 195/06.02.2019 

cu privire la scoaterea la concurs a următoarelor posturi:  

• 2 posturi îngrijitor curățenie în cadrul Direcției General Administrativă; 

• 1 post de muncitor piscicol în cadrul Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere;  

• 1 post operator calculator M – transformat în administrator patrimoniu S și 1 post tehnician M- 

transformat în secretar S în cadrul Biroului extensie universitară, expoziții, evenimente din  

Departamentul de Dezvoltare Instituțională. 

Art.16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa dnei Director Resurse 

Umane nr. 196/06.02.2019 privind salarizarea, începând cu 1 ianuarie 2019. 

Art.17. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Crista Florin nr. 819/06.02.2019, managerul proiectului 

”Cross-border network for education and research of natural resources” în cadrul programului INTERREG IPA 

CROSS BORDER COOPERATION ROMÂNIA-SERBIA, pentru susținerea financiară cu 2%, necesară  

implementării proiectului și pentru echipa de implementare a acestuia. 

Art.18. Se aprobă cererea dnei prof.univ.dr. Luminița Pîrvulescu nr. 786/05.02.2019, manager al 

proiectului ”Modern technologies for monitoring land covered with waste in order to restore their initial use” în 

cadrul programului INTERREG IPA CROSS BORDER COOPERATION ROMÂNIA-SERBIA, pentru 

susținerea financiară cu 2%, necesară  implementării proiectului și pentru echipa de implementare a proiectului, 

aferentă universității, în calitate de partener. 

Art.19. Prezenta hotărâre se aduc 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECTORAT 

 

Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş 

Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 

E-mail: rectorat@usab-tm.ro, rectorat.usamvbt@gmail.com, Web site: www.usab-tm.ro 
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