
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4675 din 25.07.2018 

 

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 25.07.2018, 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, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă ca înscrierile la studii universitare de master să se prelungească cu 1 zi, iar 
confirmarea locurilor să se realizeze -  vineri până la ora 2000 şi sâmbătă până la ora 1200.  

Art.2. Se aprobă Acordul de colaborare între Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara şi Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Lovrin. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultăţii de 
Management Agricol nr. 4674/25.07.2018 cu privire la modificarea denumirii programului de studii universitare 
de licenţă “Inginerie economică în agricultură”  în “Ingineria şi managementul afacerilor agricole”. 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse Umane 
nr. 2345/25.07.2018 cu privire la structura de posturi, 23 de posturi în afara organigramei universităţii, finanţate 
integral din bugetul proiectului “Stagiar-stagii de practică în domeniul agricol”, cod SMIS: 109170. 

Art.5. Se aprobă cererea Facultăţii de Management Agricol nr. 4659/24.07.2018 cu privire la solicitarea 
către Ministerul Educaţiei Naţionale de formulare tipizate pentru absolvenţi de master promoţia 2009 (Legea 
84/1995). 

Art.6. Se aprobă multiplicarea în 80 de exemplare, la Litografia universităţii, a cărţii Introduction in 
animal nutrition, redactat de către Hotea Ionela şi Olimpia Colibar. 

Art.7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.8. Se aprobă raportul privind veniturile şi cheltuielile pe sezonul de vânătoare 2017-2018 de pe 

fondul cinegetic 41 Cralovăţ, angajarea unui nou paznic şi prelungirea contractului de gestionare gratuit pentru 
încă 6 ani. 

Art.9. Se aprobă deplasarea dnei conf.univ.dr. Tulcan Camelia în Parma, Italia în vederea participării 
la EFSA Conference 2018 „Science/Food/Society” şi decontarea din fondurile universităţii a cheltuie lilor de 
transport şi cazare. 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind structura 
de posturi în afara organigramei universităţii, finanţate integral din bugetul proiectului, pentru toate 
proiectele/contractele cu fonduri nerambursabile, care se vor semna şi se vor implementa începând cu data 
de 25 iulie până în septembrie. 

Art.11. Se aprobă referatul Staţiunii Didactice Timişoara nr. 1090/24.07.2018 privind acordarea de 
vouchere de vacanţă pentru 78 persoane cu contract de muncă activ, cu funcţia de bază la SDT. Cheltuielile 
pentru  voucherele de vacanţă vor fi suportate integral din veniturile proprii ale Staţiunii Didactice Timişoara.     

Art.12. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de taxe de 
şcolarizare pentru candidaţii non-UE care se înscriu la studii universitare de doctorat şi anume:  

- pentru domeniul Medicină Veterinară: 4000 Euro/an; 
- pentru domeniul IRVA: 3500 Euro/an 

 
 
 



 

Art.13. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar înfiinţarea şi ulterior scoaterea 
la concurs a unui post suplimentar în cadrul Unităţii de Management Proiecte. 

Art.14. Se aprobă demararea discuţiilor cu instituţiile statului cu privire la identificarea posibilităţilor de 
finanţare a unei platforme de cercetare, dezvoltare, transfer tehnologic şi inovare în cadrul USAMVBT. 

Art.15. 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 
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