
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 701 din 11.02.2020 

 

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 11.02.2020, 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 şi se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarele regulamente revizuite: 

a. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului USAMVBT – R069 

b. 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 

c. Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitar şi asistent de cercetare pe perioadă 

determinată - R061 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar taxele de şcolarizare pentru anul 

universitar 2020-2021. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerile facultăților cu privire la 

suplinirea prin plata cu ora a posturilor vacante, pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020. 

Art.4. Se aprobă calendarul admiterii la ciclurile de studii de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul 

universitar 2020-2021, astfel: 

Licenţă: Sesiunea de vară 

07.07.2020 – 29.07.2020 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

29.07.2020 – Afișarea rezultatelor după ora 1600 

30.07.2020 – Confirmarea locurilor bugetate 

31.07.2020 - Confirmarea locurilor cu taxă 

Sesiunea de toamnă: 

07.09.2020 – 18.09.2020 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

18.09.2020 – Afișarea rezultatelor după ora 1600 

 21.09.2020 – Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă 

Master: Sesiunea de vară 

07.07.2020 – 24.07.2020 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

27.07.2020 – Interviu din tematica afișată 

27.07.2020 - Afișarea rezultatelor după ora 1600 

28.07.2020 – Confirmarea locurilor bugetate 

29.07.2020 - Confirmarea locurilor cu taxă 

Sesiunea de toamnă: 

07.09.2020 – 18.09.2020 – Înscrieri  

(Luni-Vineri între orele 800 -1500, Sâmbătă între orele 800-1200) 

21.09.2020 – Interviu din tematica afișată 

21.09.2020 - Afișarea rezultatelor după ora 1600 

 22.09.2020– Confirmarea locurilor bugetate și cu taxă 

Doctorat: 14.09.2020 – 18.09.2020 – Înscrieri  

      21.09.2020 – 23.09.2020 – Concurs admitere 

      24.09.2020 – Depunere şi rezolvare contestaţii 

      25.09.2020 – Afişare rezultate finale 

 

 



 

 

 

 

Art.5. Se hotărăşte demararea procedurilor de indexare a Conferinţei anuale a universităţii în Web of 

Sciences, cheltuielile fiind suportate din proiectul MCI 35 PFE. 

Art.6. Se aprobă numirea, pentru de un an de zile, a dlui Bazoșan Mihai Marcel, în funcția de administrator 

al SC AgroTM Campus SRL. 

Art.7. Se aprobă cererea dlui Dragomir Lucian Octavian nr. 182/06.02.2020 cu privire la susţinerea, în 

incinta Facultăţii de Agricultură, a cursurilor de formare profesională în domeniul Cadastru. 

Art.8. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 666/11.02.2020 cu privire la achitarea facturii 

către Keystone Academic Solutions reprezentând servicii de găzduire pe internet, pentru perioada 1 martie 2020 

– 31 mai 2020. 

Art.9. Se aprobă solicitarea de activităţi în cadrul programului VADA a dnei conf.dr. Tulcan Camelia. 

Art.10. Se aprobă multiplicarea la editura Agroprint, în 50 de exemplare, a cărţii – Impactul expunerii la 

crom hexavalent asupra markerilor biologici ai funcţiei de reproducere la masculi, redactat de către Jelena Savici. 

Art.11. Se aprobă multiplicarea la editura Agroprint, în 130 de exemplare, a suportului de curs şi lucrări 

practice – Biochimie, redactat de către Tulcan Camelia, Ahmadi Khoie Mirela şi Boldura Oana. 

Art.12. Se aprobă multiplicarea la editura Agroprint, în 30 de exemplare, a suportului de curs şi lucrări 

practice – Biochemistry, redactat de către Tulcan Camelia, Ahmadi Khoie Mirela şi Boldura Oana. 

Art.13. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

 Art.14. Se aprobă directorii de proiect pentru depunerea și implementarea proiectelor FDI-2020, astfel: 

• Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul 

superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și 

orientarea în carieră) – prof.univ.dr. Iancu Tiberiu 

• Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România – prof.univ.dr. Stanciu Sorin 

• Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor 

didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul 

universităţilor – conf.univ.dr. Camen Dorin 

• Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul 

universităţilor – șef lucr.dr. Adamov Tabita 

• Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 

academice – prof.univ.dr. Imbrea Florinel 

• Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități – prof.univ.dr. Radulov Isidora 

  Art.15. Se aprobă demararea procedurilor privind achiziţionarea, din fondurile proprii ale Staţiunii Didactice 

Timişoara, a unui tractor de 155 CP. 

Art.16. Se aprobă propunerea Direcţiei Resurse Umane nr. 129/11.02.2020 cu privire la prelungirea 

activităţii dlui Zdroba Victor de la Facultatea de Medicină Veterinară, pentru 1 an, începând cu data de 06.03.2020. 

Art.17. 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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