
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 3485 din 22.05.2019 

 

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 22.05.2019, 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 O.M.E.C.S. nr. 3751 din 29 aprilie 2015, O.M.E.N. nr. 3956/02.05.2019, 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 transmit spre aprobare Senatului universitar, următoarele regulamente: 

a. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Economice din cadrul USAMVBT- R005 

b. Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara – R032 

c. Regulament de funcționare al Editurii „AGROPRINT” din Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara – R033 

d. Regulament privind organizarea și funcționarea Cantinei din cadrul Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara – R036. 

e. Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara – R068. 

f. Regulament de organizarea și funcționare a Comisiei Universității de de Relații internaționale a Senatului 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara – R072. 

g. Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara – R078. 

Art.2. Se propune spre aprobare Senatului universitar data de 8 iulie 2019 pentru organizarea referendumului privind 

modalitatea de desemnare a rectorului. 

Art.3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.4. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a următoarelor: 

a. Teste grilă pentru examenul de licență, specializarea Măsurători terestre și cadastru (ediția a II-a revizuită) în 40 de 

exemplare, redactat de către șef lucr.dr. Horablaga Adina. 

b. Teste pentru examenul de licență, specializarea Protecția plantelor, în 30 de exemplare, redactat de către șef lucr.dr. 

Ștef Ramona. 

c. Ghid licență 2019, specializarea Agricultură în 100 de exemplare. 

d. Curs – Boli prionice și viroze, în 100 de exemplare, redactat de către prof.univ.dr. Cătană Nicolae și prof.univ.dr. 

Herman Viorel. 

e. Caiet de lucrări practice – Internal medicine- practical works for 4th year study, în 30 de exemplare, redactat de către 

asist.dr. Văduva Cristina. 

Art.5. Se aprobă acordarea de vouchere de vacanţă pentru personalul activ, pentru salariaţii care au intrat sau au ieşit din 

C.I.C. 2 şi pentru cei pensionaţi la limită de vârstă, în anul 2019. Ultimele două categorii trebuie să facă dovada plăţii impozitului 

de 145 lei, plată achitată la casieria universităţii. Acordarea voucherelor de vacanță în 2019 se va face în baza cererii depuse la 

Direcția Resurse Umane în termen de 30 de zile de la data publicării OMEN nr. 3956/02.05.2019. Personalul angajat în 

proiecte/contracte de cercetare nu poate beneficia de vouchere de vacanță în anul 2019, deoarece nu au prevăzute sume în bugetul 

proiectului/contractului. 

Art.6. Se aprobă calendarul competiției de proiecte interne al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, astfel:  

01.06.2019 – 05.06.2019 – depunerea dosarelor 

06.06.2019 – verificarea eligibilității dosarelor 

07.06.2019 – contestații privind eligibilitatea dosarului 

08.06.2019 – 18.06.2019 – evaluarea inițială  

24.06.2019 – evaluarea finală și afișarea rezultatelor preliminare 

25.06.2019 – depunere contestații 

26.06.2019 – afișarea rezultatelor finale 

01.07.2019 – încheiere contract de finanțare 

 

 

 



 
Art.7. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Herbei Mihai nr. 3468/21.05.2019 cu privire la realizarea și asigurarea resurselor 

de finanțare, de către universitate, pentru implementarea proiectului cu titlul „Timișoara Heritage smart View-THsV”  ce urmează 

a fi depus în cadrul competiției RO SMART în Țara lui Andrei, organizată de OMV PETROM. Contribuția Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara reprezintă 7,5% din valoarea 

totală a proiectului adică 17300 lei. 

Art.8. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului 

SSM, PSI și SU, respectiv a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Celulei de Urgență din cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

Art.9. Se aprobă cererea dnei Bochiș Flavia nr. 3305/15.05.2019 cu privire la alocarea unei sume de bani, ca avans, pentru 

evenimentul ecvestru Ziua Calului. 

Art.10. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Borlea Florian nr. 3343/16.05.2019 pentru organizarea unei conferințe 

aniversare, în luna noiembrie 2019, în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai 

I al României” din Timișoara, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani a dlui acad. d.h.c. Nicolae Donița. 

Art.11. Se aprobă cererea dlui șef lucr.dr. Voia Sorin nr. 3204/13.05.2019 pentru deplasarea cu autobuzul universității, în 

data de 06.06.2019, cu studenții anului IV Zootehnie și studenții anului III Biotehnologii, pe ruta Timișoara – Arad – Turnu, 

pentru vizitarea unor ferme de oi, conform planului de pregătire practică. 

Art.12. 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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