
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 2442 din 29.05.2020 

 

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 29.05.2020, 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, adresa nr. 2369/26.05.2020, rectorul emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar modificarea organigramei 

universităţii. 

Art.2. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar tarifele pentru camerele renovate 

din căminele studenţeşti, astfel: 300 lei/loc/cameră – căminul 1 şi căminul 2 şi 350 lei/loc/cameră – căminul III şi 

căminul IV. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Acordul de parteneriat privind 

constituirea „Alianţa Timişoara Universitară”. 

Art.4. Se aprobă calendarul admiterii la Colegiul de Învăţământ Terţiar Nonuniversitar USAMVBT, 

astfel:  

• Sesiunea de vară:  

Înscrieri 07.07.2020 – 29.07.2020 (luni-vineri între orele 800-1500, sâmbăta între orele 800-1200) 

Afişarea rezultatelor: 29.07.2020 – după ora 1600 

Confirmarea locurilor: 30.07.2020 

• Sesiunea de toamnă:  

Înscrieri 02.09.2020 – 10.09.2020 (luni-vineri între orele 800-1500, sâmbăta între orele 800-1200) 

Afişarea rezultatelor: 10.09.2020 – după ora 1600 

Confirmarea locurilor: 11.09.2020 

Art.5. Se aprobă comisia de admitere la Colegiul de Învăţământ Terţiar Nonuniversitar USAMVBT 

precum şi comisia pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor, astfel:  

Comisia de admitere: conf.univ.dr. Raba Diana – preşedinte, conf.univ.dr. Mişcă Dana – membru, 

şef lucr.dr. Popa Mirela – membru, şef lucr.dr. Moigrădean Diana – membru, şef lucr.dr. Moldovan Camelia – 

secretar 

Comisia pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor: şef lucr.dr. Morar Adriana – preşedinte, 

prof.univ.dr. Alexa Ersilia – membru, prof.univ.dr. Poiană Mariana – membru, şef lucr.dr. Dumbravă Gabriela – 

secretar 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind taxa de 

admitere şi taxa de şcolarizare pentru Colegiul de Învăţământ Terţiar Nonuniversitar USAMVBT precum şi 

perioadele de achitare a taxei de şcolarizare. 

Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dnei conf.univ.dr. Raba 

Diana nr. 2401/28.05.2020 de transfer din Departamentul II – Economia şi Finanţarea Firmei în Departamentul I 

– Management şi Dezvoltare Rurală în cadrul Facultăţii de Management şi Turism Rural. 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dnei conf.univ.dr. Bălan 

Ioana nr. 2400/28.05.2020 de transfer din Departamentul II – Economia şi Finanţarea Firmei în Departamentul I 

– Management şi Dezvoltare Rurală în cadrul Facultăţii de Management şi Turism Rural. 

Art.9. Se aprobă amânarea demarării acţiunilor incluse în planul de activităţi ale proiectelor ce 

presupun identificarea beneficiarilor direcţi ai acestora, elevii clasei a XI-a (ROSE 29/SGU/PV/III - director grant 

conf.univ.dr. Velciov Ariana şi ROSE nr.117/SGU/PV/II – director grant conf.univ.dr. Orboi Dora). 

 



 

 

Art.10. Se aprobă cererea dnei cof.univ.dr. Popescu Gabriela nr. 2380/27.05.2020 de introducere în 

planul de învăţământ la ciclul de studii universitare de licenţă, în anul III, semestrul I, a unei discipline opţionale 

cu denumirea Consiliere şi orientare în carieră, cu un total de 28 ore convenţionale. 

Art.11. Se aprobă cererea dnei cof.univ.dr.Orboi Dora nr. 2336/22.05.2020 de introducere în planul 

de învăţământ la ciclul de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ IFR, în anul IV, a două discipline 

facultative cu denumirea Bazele antreprenoriatului/Iniţierea afacerii/Antreprenoriat (1 oră curs + 2 ore seminar) 

şi Antreprenoriat inovativ/Antreprenoriat în...../Design antreprenorial (1 oră curs + 2 ore proiect). 

Art.12. Se respinge cererea dlui Popescu Robert nr. 2286/20.05.2020, student la Facultatea de 

Medicină Veterinară, anul II, de scutire de la plata taxei de şcolarizare, tranşa II şi III. 

Art.13. Se respinge cererea dnei Zampagli Beatrice nr. 371/25.05.2020, studentă în anul I, la 

Facultatea de Medicină Veterinară, limba engleză, prin care solicită restituirea a jumătate din taxa de şcolarizare, 

taxă de şcolarizare achitată integral la începutul anului universitar 2019-2020. 

Art.14. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere  nr. 192/28.05.2020 

de desemnare a dnei prof.univ.dr. Dumitrescu Gabi ca responsabil Program CEPUS pe universitate. 

Art.15. Se aprobă cererea SC INDPRODCOM SRL nr. 2323/21.05.2020, prin care se revine la 

adresa nr. 1762/03.04.2020, cu privire la solicitarea suspendării obligaţiilor părţilor prevăzute în contractul de 

închiriere nr. 9192/29.12.2017, privind inchirierea unor spaţii pentru amplasarea automatelor de cafea în incinta 

USAMVBT, pe de o parte şi, pe de altă parte, suspendarea plăţii chiriei şi a utilităţilor pentru perioada următoare, 

până la reluarea în regim normal a activităţii universităţii, urmând a fi încheiat un act adiţional în acest sens. 

Art.16. Se aprobă  demararea procesului de elaborare a Metodologiei de organizare a examenului de 

admitere la Colegiul de Învăţământ Terţiar Nonuniversitar USAMVBT în anul şcolar 2020-2021. 

Art.17. Se aprobă propunerea de transfer a mijlocului fix (clădire) denumită Magazie Seminţe Mici-

Voiteg, având număr de inventar 1072 din gestiunea USAMVBT în gestiunea Staţiunii Didactice Timişoara. 

Art.18. Se aprobă repartizarea numărului de locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat, 

pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pe facultăţi precum şi a numărului de locuri pentru românii de 

pretutindeni, pentru anul universitar 2020-2021. 

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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