
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6460 din 25.09.2017 

 

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 25.09.2017, 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 aprobă parteneriatul cu Tashkent Chemical-Technological Institute din Uzbekistan în 

domeniile tehnologiei alimentare, biotehnologii, inginerie chimică, etc. 

Art.2. Se aprobă semnarea unui Sciencific Agreement cu Aquatim în vederea depunerii de proiecte de 

cercetare şi pentru transfer tehnologic. 

Art.3. Se hotărăşte să se asigure paza în căminele studenţeşti C1 - C4. Se avizează și se transmite spre 

aprobare Senatului universitar taxa pentru asigurarea pazei -  10 lei/ lună /student. 

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

Art.5. Se aprobă propunerea de numire a dlui Raul Paşcalău ca şi coordonator instituţional Erasmus. 

Art.6. Se aprobă Acordul - cadru privind efectuarea stagiului de practică pedagogică cu Inspectoratul 

Școlar Județean Timiș. 

Art.7. Se aprobă modificarea structurii CCOC – Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

(dna conf.univ.dr. Raba Diana este înlocuită cu dna conf.univ.dr. Mișcă Corina). 

Art.8. Se aprobă referatul Facultății de Agricultură cu privire la plata facturii către CLAUS WEB SRL 

pentru servicii de găzduire server VPS1 rjas.ro pentru 12 luni. 

Art.9. Se hotărăște să se renunțe la serviciile de promovare Keystone Academic Solution pentru 

Facultatea de Agricultură, specializarea Agricultură – limba engleză. 

Art.10. Se hotărăște ca dl. conf.univ.dr. Mateoc Sîrb Teodor să fie responsabil cu organizarea activității 

la Stațiunea Tinerilor Naturaliști, în subordinea Directorului General Administrativ. 

Art.11. 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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