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HOTĂRÂREA 

nr. 2016 din 05.04.2018 

 

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 05.04.2018, 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, 
O.M.E.N. 3131/30.01.2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate 
în instituţiile de învăţământ superior din sistemul national de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerile facultăţilor privind cifra de şcolarizare pentru 
românii de pretutindeni, pe cicluri de studii, pe ţări şi pe regim financiar pentru anul universitar 2018-2019 astfel: 

 

Tara Regim finanicar 
Licenta nr 

locuri 
Master nr 

locuri 
Doctorat nr 

locuri 

Republica 
Moldova 

CU BURSA 40 3 1 

FARA BURSA  0  0  0 

Serbia 
CU BURSA 18 15 1 

FARA BURSA 15 14     0 

Ungaria 
CU BURSA  0  0   0 

FARA BURSA 1 1 0 

TOTAL   74 33 2 

 
Art.2. Se aprobă programul de audituri interne pentru anul 2018. 
Art.3. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de selecţionare a documentelor din arhivă, astfel comisia va avea 

următoarea componenţă: 
1. Prof.univ. de. Acatincăi Stelian- Director General Administrativ – președinte  

2. Dr. Ing. Popa Magdalena Carolina- Secretar șef interimar – membru 

3. Ec. Cornelia Cheț- Director Resurse Umane – membru 

4. Ec. Marton Elena- Director economic interimar – membru 

5. Ing. Pelici Corina- Arhivar - secretar 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar includerea în planurile de învăţământ a cursurilor de 
Etică şi integritate academică, cursuri opţionale la studii universitare de licenţă, durata minim 14 ore, pentru anul III de studiu, excepţie 
făcând programul de studiu Biologie, la care aceste cursuri se vor introduce în anul II. La studii universitare de master cursurile vor 
fi obligatorii şi se vor introduce în semestrul III de studii. 

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.6. Se hotărăşte numirea ca responsabili în relaţia Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele 

Mihai I al României" din Timişoara cu Agenţia Universitară a Francofoniei pe dl şef lucr.dr. Prunar Florin şi şef lucr.dr. Stroia Ciprian.  
Art.7. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii, în 100 exemplare, a cursului Introducerea în farmacologia şi terapia 

veterinară, redactat de către prof.univ.dr. Romeo T. Cristina. 
Art.8. Se aprobă deplasarea a 14 cadre didactice şi a unui student la Expoziţia de invenţii Euroinvent 2018, expoziţie care se 

va desfăşura în perioada 17-19.05.2018 la Iaşi. Se va deconta doar transportul cu microbuzul USAMVBT. 
Art.9. 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 

http://www.usab-tm.ro/

