
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4738 din 03.07.2017 

 

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 03.07.2017, 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, discuțiile din ședința Consiliului de Administrație din data de 13.06.2017 referitoare la oportunitatea 

scoaterii la concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante pentru anul universitar 2017 -2018 precum și procesul 

verbal nr. 4718 din 30.06.2017, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă ca pentru anul universitar 2017 – 2018 posturile didactice și de cercetare vacante să nu fie scoase 

la concurs.   

Art.2. Se avizează începerea lucrărilor de modernizare a Drumului de acces Calea Aradului – Calea Torontalului 

(imobilele cu nr. top. 23524/1 înscris în C.F. nr. 415895 Timişoara  şi nr. top 23524/2 înscris în C.F. nr. 142050 

Timişoara) de către Primăria Municipiului Timișoara și încheierea unui protocol de colaborare care să țină cont de 

aspectele convenite de către părțile implicate. 

Art.3. Se aprobă completarea art. 1 din hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4055/06.06.2017 în sensul: 

„…universitatea poate să susțină doar proiecte de cercetare – dezvoltare în cadrul cărora se poate recupera 

cofinanțarea acestora și doar în limita disponibilității financiare a acesteia”. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se decide a se reveni asupra adresei referitoare la numărul de cetățeni străini extracomunitari ( din alte state 

decât cele membre ale UE, cele ale Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene) care pot fi școlarizați 

în anul universitar 2017 – 2018 în cadrul universității, pe cont propriu valutar, la studii universitare de licență, master 

și doctorat și stabilirea unei noi cifre care să fie transmisă la MEN. 

Art.6. Se aprobă propunerea de prelungire a contractelor de închiriere a spațiilor unde sunt amplasate copiatoarele 

precum și panourile publicitare stradale, după renegocierea tarifelor de închiriere, până la sfârșitul anului 2017. 

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet a 

universității. 
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Cancelar general, 
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