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HOTĂRÂREA 
nr. 3479 din 02.06.2015 

 
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 02.06.2015, 
în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din 
L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare Regulamentul de 

organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere în Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României„ din 
Timișoara – R051. 

Art.2. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare Regulamentul 
privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul 
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României„ din Timișoara. 

Art.3. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare Sinteza 
rapoartelor de monitorizare al programelor de studii. 

Art.4. Se avizează și se transmit Senatului universitar pentru aprobare Acordurile de 
colaborare cu Universitatea Tehnica din Munchen și Universitatea din Praga. 

Art.5. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare repartizarea cifrei 
de școlarizare la ciclul de studii universitare de doctorat. 

Art.6. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare cererea Facultății 
de Medicină veterinară de extindere a programului de studiu în limba engleză de la 3 ani la 6 ani. 

Art.7. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare scoaterea la 
concurs a postului de operator calculator, cu studii medii, cu atribuții de secretariat, la Facultatea 
de Management agricol. 

Art.8. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare taxele 
administrative și de școlarizare pentru anul universitar 2015 - 2016. 

Art.9. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 
Art.10. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a 336 convenții de practică și 

portofolii de practică pentru studenții Facultății de Management agricol. 
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Art.11.  Se propune spre aprobare Senatului universitar ca taxa pentru susținerea 

examenului de abilitare să fie de 5000 lei. 
Art.12.  Se propune spre aprobare Senatului universitar ca angajații universității să 

benefiecieze de o susținere financiară în valoare de 80% din taxa de abilitare, indiferent unde 
susțin examenul de abilitare, pe teritoriul României. 

Art.13. Se propune spre aprobare Senatului universitar ca data referendumului să fie 
08.07.2015. 

Art.14. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 
pagina de internet a universităţii. 

 
 
 
 

Rector,     Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Ing. Arany Enikö 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


