
 

 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 2893 din 24.04.2019 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 24.04.2019, în conformitate cu prevederile art. 11 şi ale art. 76 

din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 alin. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, angajaţilor, studenţilor şi 

ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează revizuirea și se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarelor regulamente: 

a. Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de cercetare științifică a Senatului USAMVBT – R004 

b. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei didactice a Senatului USAMVBT – R010 

c. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă – R013 

d. Regulamentul pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al USAMVBT – R014 

e. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social – R018 

f. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Învățământul la Distanță, Învățământ cu Frecvență 

Redusă și educație permanentă – R031 

g. Regulamentul Bazei sportive a USAMVBT – R057 

h. Regulamentul de desfășurare a competiției interne de proiecte de cercetare – R066 

i. Regulamentul pentru conferirea titlului onorific de profesor emerit – R067 

j. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei social-administrative și cu probleme studențești a Senatului 

USAMVBT – R073 

k. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de extensie universitară și relația cu mediul de afaceri a Senatului 

USAMVBT – R074 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Organigrama Colegiului de Învățământ Terțiar 

Nonuniversitar USAMVBT . 

Art.3. Se aprobă revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului științific din cadrul USAMVBT – 

R065 și se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de suplinire prin plata cu ora a postului 

8/I din posturi ocupate și a postului 14/I din posturi vacante de la Facultatea de Medicină Veterinară. 

Art.5. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Szekely Gabriel nr. 2856/23.04.2019 pentru decontarea taxei de susținere a 

examenului de abilitare, în valoare de 1000 lei. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dnei Director Resurse Umane, econ. Cornelia 

Cheț nr. 541/23.04.2019 cu privire la modificarea organigramei universității în sensul redenumirii Compartimentului SSM și PSI 

în Compartiment SSM, PSI și SU. 

Art.7. 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. Stanciu Sorin 
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