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HOTĂRÂREA 

nr. 8655 din 07.12.2017 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I 

al României” din Timişoara reunit în şedinţa ordinară din data de 07.12.2017, 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, 

studenţilor  și adresa MEN nr. 42892/05.12.2017, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăște deschiderea platformei în vederea introducerii datelor pentru autoevaluare și va fi deschisă până 

în data de 21 ianuarie 2018. Validarea datelor se va face în perioada 22.01.2018 – 05.02.2018. 

Art.2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.3. Se aprobă propunerea Facultății de Medicină Veterinară privind scoaterea la concurs a posturilor didactice 

vacante pe perioadă determinată (3 ani) pentru semestrul I al anului universitar 2017 – 2018 ( anexa 1). 

Art.4. Se aprobă calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată în semestrul 
I, an universitar 2017 - 2018. 

Art.5. Se avizează cererea nr. 8640/07.12.2017 privind calitatea de expert evaluator UEFISCDI. 

Art.6. Se aprobă exmatricularea din universitate fără drept de reînmatriculare în cadrul Universității de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara a studentului Copăceanu Răzvan de la 

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare pentru abateri disciplinare repetate și foarte grave, tulburarea liniștii 

publice, comportament social neadecvat, consum de alcool și distrugerea bunurilor universității. 

Art.7. Se aprobă exmatricularea din căminul universității pentru anul universitar 2017 – 2018 a studentului Neagoe 

Alin, de la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură pentru abateri grave. 

Art.8. Se aprobă sancționarea cu „avertisment” scris, pentru tulburarea liniștii în campus, pentru următorii studenți: 

Zaharia Cristian – Facultatea de Medicină Veterinară, Fenieș Sebastian – Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, 

Vălean Robert – Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Vasinca Iulian – Facultatea de Tehnologia Produselor 

Agroalimentare, Vasinca Iulian – Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Lulușa Vlad – Facultatea de 

Agricultură. 

Art.9. Se respinge cererea nr. 8484/04.12.2017 cu privire la transformarea unui post nedidactic în post didactic 

auxiliar deoarece nu se încadrează în prevederile legale. 

Art.10. Se aprobă plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de 

natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile de învățământ superior de stat, devenite executorii până  

la data de 31 decembrie 2017, la lichidarea lunii noiembrie 2017.  

Art.11. Se hotărăște numirea doamnei șef lucr.dr. Mărghitan Alina – responsabil de persoanele cu dizabilități din 

universitate. 

Art.12. 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. Sorin Stanciu 
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