
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 nr. 1747 din 10.03.2017 

 

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 10.03.2017, 

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 aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului privind conferirea 

numelui marilor personalități ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara a unor săli/amfiteatre. 

Art.2. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului de desfășurare a 

programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” în cadrul Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.3. Se hotărăște organizarea activității de cercetare în cadrul Stațiunii Didactice Timișoara. 

Art.4. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.5. Se hotărăște ca domnul șef lucr.dr. Crista Florin de la Facultatea de Agricultură  să fie 

persoana de contact care să sprijine participarea universității la implementarea studiului 

EUROSTUDENT la nivel instituțional. 

Art.6. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 1704/09.03.2017 de prelungirea a unor abonamente (trei 

abonamente) a revistelor din domeniul Geodezie –Cadastru – Topografie ( două abonamente vor 

fi suportate din fondurile USAMVBT, al treilea abonament va fi suportat din proiectul domnului 

prof.univ.dr. Popescu Cosmin). 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 1699/09.03.2017 cu privire la plata cotizației de membră a EAEVE, 

din fondurile universității. 

Art.9. Se aprobă să se facă plata cotizației universității ca membră ICA, CASEE și a plății 

fondului CASEE 2017. 

Art.10. Se aprobă mandatarea Universität für Bodenkultur Wien, Boku să reprezinte 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României" din Timișoara în cadrul proiectului „InTEIL-LS – Innovative Teaching for 

Entrepreneurship, innovation and Leadership in Life Sciences: an open transnational ePlatform 

to support teachers and educators to adopt innovative teching methods in Higher Education in 

the Life Sciences”, programul Erasmus +. 

Art.11. Se respinge cererea nr. 1533/06.03.2017 referitoare la promovarea produselor BCR în 

cadrul universității. 

Art.12. Se respinge cererea nr.1515/03.03.2017 de eliberare a actelor de studii din dosar fără 

achitarea taxelor de școlarizare restante. 
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Art.13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cuantumul burselor pentru 

studenți în semestrul al II-lea al anului universitar 2016 – 2017. 

Art.14. Se aprobă demararea procedurii cercetării disciplinare a faptelor sesizate în adresele 

Facultății de Agricultură nr. 434/10.03.2017, nr. 436/10.03.2017 și nr. 437/10.03.2017. 

Art.15. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 

de internet a universităţii. 
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                    Rector,                                  Secretar șef interimar, 

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

 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 

 


