
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 3678 din 31.07.2020  

 

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 31.07.2020, 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 transmit spre aprobare Senatului universitar Planurile de învăţământ pentru 

Şcoala Doctorală IRVA şi Şcoala Doctorală Medicină Veterinară, pentru anul universitar 2020-2021. 

Art.2. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele: 

• Procedura de sistem: Echipamente de laborator 

• Procedură operaţională: Procedură de recunoaştere a funcţiilor didactice din învăţământul 

universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ superior acreditată în străinătate 

• Procedură operaţională privind Managementul proiectelor/contractelor/granturilor de 

cercetare din competiţii naţionale şi internaţionale. 

• Procedură operaţională: Accesul cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor în cadrul 

infrastructurii de cercetare a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara 

• Procedură operaţională de recunoaştere în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara a calităţii de 

conducător de doctorat sau a abilitării 

• Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul 

Universităţii de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara. 

Art.3. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. 

Art.4. Se aprobă înscrierea programelor postuniversitare a universităţii în Registrul naţional al 

programelor postuniversitare şi plata taxei aferente. 

Art.5. Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 

„Louis Ţurcanu”, pentru o perioadă de două luni, pentru următoarele echipamente: aparat de extracţie automată 

acizi şi minicentrifugă cu răcire,. 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar modificarea taxei pentru 

Conferinţa Internaţională Anuală a USAMVBT, astfel: 150 lei pentru participanţii înscrişi cu lucrări ştiinţifice şi 

50 lei pentru participanţii înscrişi fără lucrări ştiinţifice. 

Art.7. Se aprobă înregistrarea la OSIM a mărcii de vin a USAMVBT „Strop de soare”. 

Art.8. Se aprobă desfăşurarea online a înscrierilor la studii universitare de licenţă şi masterat, 

începând cu data de 03.08.2020.  

 

 

 



 

 

Art.9. Se aprobă solicitarea de activităţi în cadrul programului VADA (activităţi de cercetare 

ştiinţifică, activităţi de perfecţionare profesională, activităţi administrative, etc.), numărul de locuri activitate de 

voluntariat 8. 

Art.10. Se aprobă publicarea la Editura Agroprint, în 150 de exemplare, a cursului Creşterea şi 

ameliorarea animalelor, redactat de către conf.univ.dr. Huţu Ioan, pentru studenţii anului II ai Facultăţii de 

Medicină Veterinară, secţia română. 

Art.11. Se aprobă numirea dnei şef lucr.dr. Ahmadi-Khoie Mirela ca responsabil al Laboratorului de 

Biologie Moleculară din cadrul CLHC în vederea autorizării acestuia la Direcţia de Sănătate Publică. 

Art.12. Se aprobă cererea SC AgroTM Campus SRL nr. 3666/31.07.2020 privind preluarea de la 

universitate, cu titlu de împrumut, sub formă de comodat, pentru o perioadă de 4 ani, a autoturismelor marca 

Volkswagen Amarok cu numărul de înmatriculare TM 15 DTE şi marca Fiat Doblo cu numărul de înmatriculare 

TM 49 AGR. 

Art.13. 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. David Gheorghe 
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