
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1585 din 19.03.2020 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința extraordinară din data de 19.03.2020, 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 Ministerului Educaţiei şi 

Cercerării nr. 8725/17.03.2020, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

         Art.1. Se aprobă demararea procedurilor de elaborare a Procedurii de sistem privind elaborarea şi 

ţinerea sub control a documentelor. 

Art.2. Se aprobă demararea procedurilor de elaborare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei SCMI. 

Art.3. Se aprobă demararea procedurilor de elaborare a Procedurii operaţionale privind 

organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice. 

Art.4. Se aprobă demararea procedurilor de elaborare a Procedurii pentru managementul 

proiectelor. 

Art.5. Se aprobă demararea procedurilor de elaborare a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Unităţii de Management Proiecte. 

Art.6. Se aprobă demararea procedurilor de elaborare a Metodologiei de admitere a studenţilor 

străini în USAMVBT. 

Art.7. Avizarea revizuirii următoarelor regulamente: 

➢ Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de licenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timişoara - în anul universitar 2020 – 2021 – R028. 

➢ Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare 

de master în anul universitar 2020 – 2021 – R029. 

➢ Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de 

doctorat - IOSUD-USAMVB Timişoara în anul universitar 2020/2021 – R030. 

➢ Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 

(licenţă şi master) în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

"Regele Mihai I al României" din Timişoara pentru anul universitar 2019-2020 – R038. 

➢ Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – CEAC – R044. 

➢ Regulament privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat in 

USAMVBT – R075. 

➢ Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul 

Școlii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale – R093 . 

➢ Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul 

Școlii Doctorale Medicină Veterinară – R094.  

Art.8. Se aprobă machetele contractelor de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat pentru 

anul universitar 2020-2021. 

Art.9. Se hotărăşte şi se aprobă creearea de grupuri de comunicare online pentru fiecare 

structură/departament din cadrul universităţii. 

 

 

 

 

https://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R075.pdf
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Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea dnei 

conf.univ.dr. Raba Diana nr. 1574/18.03.2020, director al Colegiului Terţiar Nonuniversitar 

USAMVBT, cu privire la cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, astfel: 

Specializarea Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare – 28 de locuri; 

Specializarea Tehnician în prelucrarea cărnii şi laptelui – 28 de locuri 

Specializarea Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase – 28 de locuri 

Art.11. Se aprobă componenţa Consiliului Director al Fundaţiei Excelsior Alumni astfel: 

Prof.univ.dr. Petroman Ioan – preşedinte 

Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu- Presedinte onorific; 

  Conf.univ.dr. Dogaru Diana Vicepresedinte ; 

  Şef lucr.dr. Imre Kalman Vicepresedinte; 

  Prof.univ.dr. Hădăruga Nicoleta- secretar ; 

   Şef lucr.dr. Tabita Adamov ; 

Conf.univ.dr. Crista Florin ; 

   Prof.univ.dr. Ştef Lavinia ; 

   Conf.univ.dr. Narcisa Mederle ; 

   Şef lucr.dr. Mihaela Moatar.  

Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar de 3 membri. 

   Ec. Adina Horablaga- Presedinte  

   Ec. Popa Dan Viorel 

   Ec. Emilia Ciobotaru.  

Art.12. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul alocat sediului Fundaţiei 

Excelsior Alumni (Timişoara, Calea Aradului, nr.119, clădirea Bibliotecii USAMVBT, etaj 1, camera 

8), pentru o perioadă de 4 ani. 

Art.13. Se hotărăşte şi se aprobă ca studenţii din ţări terţe aflaţi în mobilităţi Erasmus+, în 

semestrul II, în cadrul instituţiei, să rămână cazaţi în căminele universităţii pe perioada stării de urgenţă. 

Art.14. Se hotărăşte şi se aprobă ca, în perioada stării de urgenţă, activitatea cadrelor didactice să 

se desfăşoare online, în intervalul orar 800-1600. 

Art.15. 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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