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HOTĂRÂREA 
nr. 1568 din 11.03.2015 

 
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 11.03.2015, 
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 aprobă inițierea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a 

Clinicilor veterinare din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României„ din Timișoara 

 Art.2. Se aprobă propunerile facultăților de posturi didactice vacante care vor fi scoase la 
concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul II al anului universitar 2014 – 2015 (Anexa 1) 

Art.3. Se aprobă propunerea doamnei asist.univ.dr. Samfira Mirela de modificare a 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere Psihologică şi 
Orientare în Carieră (CCPOC) al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 

Art.4. Se aprobă inițierea revizuirii Regulamentului de admitere la ciclul universitar de 
doctorat, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în 
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara (R030) și Regulamentul de admitere la studiile postdoctorale IOSUD 
în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara 

Art.5. Se aprobă propunerea C.E.A.C. pentru cadre didactice care să participe la sesiuni 
de formare a evaluatorilor interni organizate de A.R.A.C.I.S. 

Art.6. Se aprobă exmatricularea din cămin a unor studenți, începând cu data de 
09.03.2015: 

-pentru 3 luni:  
- Zoican Eugen,  an III, specializarea Ingineria Mediului – Facultatea de 

Agricultură 
- Morariu Ciprian, an II, specializarea Mașini și Instalații pentru Agricultură și 

Industria Alimentară – Facultatea de Agricultură 
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 -pentru 1 an:  
- Bîgu Claudiu, an III, specializarea Măsurători terestre și cadastru – Facultatea de 

Agricultură 
- Puiu Daniel, an IV, specializarea Măsurători terestre și cadastru – Facultatea de 

Agricultură 
- Banu Alexandru, an II, specializarea Agricultură – Facultatea de Agricultură 

  Art.7. Se aprobă achitarea de către universitate a cotizației anuale pentru 2015 la 
E.A.E.V.E., I.C.A., CASEE și AGRINATURA 

Art.8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
  Art.9. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a 110 exemplare din Testele grilă 

pentru examenul de licență la Facultatea de Medicină veterinară. 
Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului universitar Planul instituțional 

de dezvoltare profesională al USAMVBT. 
Art.11. 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 


