
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 nr. 2898 din 11.04.2017 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 11.04.2017, în conformitate cu 

prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările 

și completările ulterioare, 

Având în vedere propunerile rectorului, prorectorilor, facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale 

angajaţilor şi studenţilor, emite prezenta       

      

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se stabilește ca după 28 aprilie să se discute repartizarea locurior pentru licență, master și doctorat. 

Art.2. Se hotărăște ca femeile angajate la universitate să aibă liber ziua de vineri 14.04.2017 și să se 

recupereze ulterior, iar personalul din secretariate să asigure permenența. 

Art.3. Se hotărăște că pentru perioada vacanței de Paști, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar să 

depună cereri de concediu în săptămâna 18 – 21 aprilie. 

Art.4. Se hotărăște închiderea Cantinei și Alimentarei USAMVT pe perioada vacanței. 

Art.5. Se aprobă acordarea unor cadouri  angajaților cu ocazia sărbătorilor de Paști. 

Art.6. Se aprobă ca angajații firmei de pază să intre în căminele studențești. 

Art.7. Se aprobă ca studenții care vor paricipa la Agronomiadă să fie scutiți de prezența la activitățile 

didactice în perioada 24.04.2017 – 07.05.2017. 

Art.8. Se aprobă achitarea taxei pentru Platforma Tehnologică „Food for Life”. 

Art.9. Se avizează și se transmite spre validare Senatului universitar, alegerea dlui ș.l. Morar Doru ca 

Director de departament – Departamentul II - Învățământ Clinic I, în cadrul Facultății de Medicină 

Veterinară 

Art.10. Se hotărăște modificarea Actului Constitutiv al SC Agro TM Campus SRL  

Art.11. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.12. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de internet 

a universităţii. 

 

               

                Rector,                                        Secretar șef,  

Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu                          Ing. Arany Eniko 

 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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