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HOTĂRÂREA 

nr. 4198 din 13.06.2017 

 

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 de13.06.2017, 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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Planurile de învățământ pentru anul 

universitar 2017-2018. 

Art.2. Se hotărăște ca până la data de 15 iunie 2017 să se depună fișele postului pentru toți cei care lucrează în 

cadrul laboratoarelor CLHC. 

Art.3. Se aprobă Acordul de colaborare cu Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” 

(INCE) al Academiei Române, Centrul de Economie Montană „CEMONT”. 

Art.4. Se avizeză și se transmite spre aprobare Senatului universitar modificarea art.29, lit.f din Regulamentul de 

funcționare a căminelor studențești și art.7, lit g din Contractul de închiriere. 

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.6. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 150 exemplare, a Caietului de practică pentru anul I 

Medicină Veterinară. 

Art.7. Se aprobă modificarea componenței comisiei de echivalare a studiilor psihopedagogice astfel: 

1. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu - președinte 

2. Conf.univ.dr. Tulbure Cristina  - membru 

3. Șef lucr.dr. Gavrilă Codruța – membru 

4. Șef lucr.dr. Crista Florin – membru supleant 

Art.8. Se aprobă calendarul alegerilor pentru desemnarea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și 

semnării contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.9. Se aprobă achiziționarea unui autoturism în leasing de către SC AGROTM CAMPUS SRL pentru a putea 

fi folosit în interesul acesteia cât și al universității.  

Art.10. Se hotărăște ca penalitățile aferente taxei de cazare în cămin să nu depășească cuantumul acesteia. 

Art.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet a 

universității. 

 

 

 

                       

                    Rector,                           Secretar şef interimar, 

Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin               Dr.ing. Popa Carolina 

 

 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 

 


