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HOTĂRÂREA 
nr. 2793 din 14.05.2018 

 
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 14.05.2018, 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, studenţilor, adresa MEN nr.9232/07.05.2018 referitoare la numărul de locuri/ granturi de studii 
finanţate de la bugetul de stat, pentru românii de pretutindeni, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă repartizarea cifrei de şcolarizare pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2018-

2019. 
Art.2. Se aprobă achitarea cotizaţiei ca membru CCIAT aferentă semestrului II 2018. 
Art.3. Se aprobă achitarea facturii către Keystone Academic Solutions reprezentând servicii de găzduire 

pe internet pentru perioada  iunie  - 31 augsut 2018 pentru admiterea la secţia de limba engleză a Facultăţii de 
Medicină Veterinară. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern 
managerial şi a Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Art.6. Se aprobă achitarea facturii către ANC pentru validarea programelor de studii de licenţă (3) şi 
masterat (3) (taxă evaluare dosare). 

Art.7. Se aprobă participarea dnei Tulcan Camelia şi dnei Bălan Ioana la cursul de Auditor intern al 
sistemului de management al calităţii conform ISO 9001:2015 şi ISO 19011:2011, organizat de Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş. 

Art.8. 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 


