
 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 2782 din 22.06.2020  

 

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 22.06.2020, 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 Legea nr.55 din 15 mai 2020, Hotărârea nr.476 din 16 iunie 2020, propunerile 

facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor 

persoane fizice şi juridice, rectorul emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziția Universității de Medicină și Farmacie Timișoara, în 

data de 26 iulie 2020, a trei amfiteatre din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, pentru organizarea examenului de admitere.  

Art.2. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cu Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (persoana de contact prof.univ.dr. Herman Viorel). 

Art.3. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Română de Mediu 

(persoana de contact șef lucr.dr. Horablaga Adina). 

Art.4. Se aprobă încheierea unui Parteneriat strategic cu Consiliul Județean Timiș (persoana 

de contact prof.univ.dr. Radulov Isidora). 

Art.5. Se aprobă încheierea unui Acord de colaborare cu Agenția Națională a Ariilor 

Naturale Protejate (persoana de contact șef lucr.dr. Horablaga Adina). 

Art.6. Se avizează demararea procesului de elaborare a Regulamentului privind regimul 

actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul USAMVBT. 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Metodologia de 

admitere la Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT în anul școlar 2020-2021. 

Art.8. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului Relații Publice și Evenimente. 

Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea admiterii candidaților internaționali și a candidaților români cu acte emise în 

străinătate la USAMVBT în anul universitar 2020-2021. 

Art.10. Se aprobă deplasarea în străinătate a unui cadru didactic 

Art.11. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea 

secretarului șef al universității ca dna Muzsi Beatrice sa preia atribuţiile secretarului șef de la Facultatea 

de Medicină Veterinară începând cu data de 22 iunie 2020, urmând ca de la data de 01.07.2020, după 

aprobarea în Senatul universitar, să fie numită secretar şef facultate interimar la Facultatea de Medicină 

Veterinară, până la organizarea concursului. 

Art.12. Se aprobă nominalizarea, din partea universității, a dlui prof.univ.dr. Riviș Adrian, 

ca membru substitut, în Comitetul de Management al acțiunii COST CA 18210 - Oxygen sensing a novel 

mean for biology and technology of fruit quality. 

 

 



 

 

 

Art.13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar solicitarea dnei 

conf.univ.dr. Raba Diana nr. 2750/19.06.2020 de modificare a perioadei de achitare a taxei de școlarizare 

la Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT aferentă semestrului al III-lea – anul II 

corespunzătoare anului școlar 2020-2021, astfel: din: primele două săptămâni de la începerea anului așa 

cum este prevăzut la art.4 din Contractul de studii în: intervalul 16.11.2020 – 27.11.2020. 

Art.14. Se aprobă solicitarea dlui șef lucr.dr. Moisa Sebastian nr. 2764/22.06.2020 ca 

susținerea examenelor de finalizare a studiilor modului psihopedagogic din cadrul DPPD, nivel I licență 

și nivel I și II – studii postuniversitare să se desfășoare on-line, prin intermediul platformei ZOOM. 

Art.15. Se avizează demararea procesului de elaborare a Procedurii de administrare a 

activității în laboratoarele de cercetare. 

Art.16. Se avizează demararea procesului de revizie a Procedurii de echipamente PG 

USAMVBT-016. 

Art.17. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea Direcţiei 

Reusrse Umane nr. 563/16.06.020cu privire la structura de posturi pentru echipa de implementare a 

contractului de cercetare-dezvoltare nr. 2316/21.05.2020 având ca obiect Cercetări privind incidenţa 

sidromului respirator reproductiv suin PSRR în fermele SC SUIN PROD SRL – 1 post (director proiect) 

în afara organigramei, finanţat integral din bugetul proiectului. 

Art.18. Se aprobă ca, plata pentru achiziționarea de echipamente și materiale de protecție 

pentru personalul didactic și tehnic, necesare pentru reluarea asistenței medicale veterinare în cadrul 

Clinicilor Veterinare Universitare, să se efectueze din bugetul Clinicilor Veterinare Universitare.  

Art.19. 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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