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HOTĂRÂREA 

nr.328 din 23.01.2018 
 

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 23.01.2018, 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 și 
studenţilor, Ordinul de ministru nr. 3062/16.01.2018 privind modificarea  Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi 
doctorat,  emite prezenta       

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă demararea procesului de revizie a 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 - 2018 –
2019 -  R028. 

b. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master în 
anul universitar 2018 - 2019 – R029. 

c. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de doctorat - IOSUD-
USAMVB Timişoara în anul universitar 2018/2019 – R030. 

d. Metodologia 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. 

e. Regulament 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 – 
R076. 

Art.2. Se aprobă încheierea unui acord de colaborare cu Asociaţia Română a Apelor şi că doamna şef lucr.dr. 
Horablaga Adina să reprezinte universitatea în legătură cu aceasta. 

Art.3. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 200 de exemplare, a cărţii Manual şi recomandări 
pentru internaţionalizarea universităţilor din reţeaua CASEE , redactat de către Margarita Calderon, Ivona Filipovic, 
Szuzsanna Tarr, Teodor Traşcă. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se aprobă cererea nr. 307/23.01.2018 cu privire la menţinerea grantului de mobilitate final la 455 euro, 

iar sumele care se pot deconta pentru transport în cazul studentelor plecate cu o mobilitate Erasmus, implicate în cazul 
de forţă majoră din Grecia  sunt:  305 euro pentru Gabără Loredana Nicoleta,  242,24 euro  pentru Huszar Izabella 
Emese şi  227,45 euro pentru Han Emanuela Bianca. 

Art.6. Se aprobă ca taxa de participare la Conferinţa Internaţională de Ştiinţele Vieţii – Life Sciences 2018 să 
fie de 300 lei (2 lucrări ca prim autor) iar pentru publicarea lucrărilor în ISI Proceeding se adaugă o taxă suplimentară de 
100 euro/lucrare ca prim autor. 

Art.7. Se hotărăşte că, la licitaţiile proictelor având ca obiect formarea profesională, cadrele didactice ale 
universităţii pot face parte DOAR din echipele proiectelor depuse de universitate. 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa D.R.U. nr. 48/18.01.2018 cu 
referire la tarifele brute/oră pentru plata cu ora a activităţilor didactice, cu încadrarea în cheltuielile totale/oră (contribuţii 
angajat şi angajator), precum şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli al universităţii aprobat pentru anul 2018. 

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/
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf

