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HOTĂRÂREA 

nr. 3786 din 22.05.2017 

 

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 22.05.2017, 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 hotărăște ca Asociaţia Studenţilor în Medicină Veterinară Timişoara să efectueze plata pentru antrenorii 

(3) de Șah și Go, perioada 10 luni/an, suma de 1000 lei. 

Art.2. Se aprobă deplasarea cu autocarul universității în data de 07.06.2017 la Fares Orăstie cu studenții anului 

IV Agricultură, Master – TSC și Management Agricol. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 3718/19.05.2017 referitoare la plata cheltuielilor de deplasare, cazare și diurnă 

externă și internă pentru fermierii care formează grupul țintă a proiectului H2020 nr. 727895 „Sharing Expertise and 

Experience towards sheep Productivity through NETworking”. 

Art.4. Se hotărăște să nu se modifice contractul cu TINMAR energy. 

Art.5. Se hotărăște a se solicita Asociației „Centrul de Consiliere Vocațională și Plasare a Forței de Muncă – 

Unitate de Extensie” lista tuturor contractelor care s-au derulat și se derulează cu terțe persoane fizice și juridice, 

precum și copie după acestea. 

Art.6. Se aprobă deplasarea cu microbuzul universității în localitatea Roșia, jud. Bihor, în perioada 3.07.2017 – 

06.07.2017, cu studenții anului II Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură. 

Art.7. Se aprobă numirea comisiei de analiză a aspectelor sesizate în petiția nr. 8598/M/24.04.2017, având 

următoarea componență: 

1. Prof.univ.dr. Stanciu Sorin - președinte 

2. Șef lucr.dr. Cotuna Otilia - membru 

3. Șef lucr.dr. Crista Florin - membru 

4. Adm. Muntean Otilia – membru 

5. Student Smochină Ciprian - membru 

Art.8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.9. Se aprobă achitarea facturii către Keystone Academic Solutions pentru programul de studii universitare de 

licență Medicină Veterinară, limba engleză. 

Art.10. Se respinge cererea nr. 3706/18.05.2017 pentru scutirea penalităților la taxa de cămin. 

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 

http://www.asmvt.ro/

