
 

 
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7668 din 06.11.2017 

 

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 06.11.2017, 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 și studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăşte că atât studenţii de la buget cât şi cu taxă, în funcţie de venit, pot beneficia de bursă 

socială (inclusiv anul I). 

Art.2. Se hotărăşte ca doar bursele de performanţă şi bursele de merit primite anterior să fie luate în 

considerare la calcularea venitului/membru de familie necesar stabilirii burselor sociale.  

Art.3. Se hotărăşte ca bursele să se acorde pe o perioadă de 12 luni şi să fie revizuite bianual (bursele 

de merit şi bursele sociale). Pentru primele şase luni (octombrie – martie) punctajul luat în calcul pentru 

acordarea burselor de merit va fi reprezentat de media ponderată a anului de studiu anterior. Pentru 

următoarele şase luni (aprilie – septembrie) se va lua în calcul media ponderată obţinută pe semestrul I. 

Bursele de performanţă se acordă începând cu al doilea an de studiu, pentru o perioadă de un an 

calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătatea a unor cadre didactice. 

Art.5. Se hotărăşte continuarea demersurilor juridice având ca obiect recuperarea obiectelor de inventar 

de la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, clădirea nouă. 

Art.6. 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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