
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 3454 din 23.07.2020  

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 23.07.2020, în conformitate cu 

prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 alin. 13 din L.E.N. nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, angajaţilor, 

studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 3265/14.07.2020 cu 

privire la transferul dnei şef lucr.dr. Ahmadi-Khoie Mirela de la Facultatea de Medicină Veterinară la Facultatea 

de Bioingineria Resurselor Animaliere. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 3443/23.07.2020 

privind transferul dnei şef lucr.dr. Cozma Antonela de la Facultatea de Inginerie Alimentară la Facultatea de 

Agricultură. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Structura anului universitar 

2020-2021. 

Art.4. Se aprobă cererea Facultăţii de Medicină Veterinară nr. 542/21.07.2020 privind numirea dnei 

secretar şef facultate interimar Muzsi Beatrice Antonela ca persoană responsabilă cu redactarea proceselor-verbale 

ale şedinţelor Consiliului facultăţii. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 3442/23.07.2020 pentru plata taxei de participare la Salonul Inventica 

2020, organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

Art.6. Se avizează aprobă cererea nr. 3445/23.07.2020 pentru plata facturii către Keystone Academic 

Solutions pentru servicii de găzduire pe internet, în perioada 01.09.2020 – 30.11.2020, pentru admiterea la 

programul de studii în limba engleză a Facultăţii de Medicină Veterinară. 

Art.7. Se aprobă majorarea la 16% a cofinanţării din partea universităţii pentru propunerea de proiect 

ce urmează a fi depusă în cadrul competiţiei POR, Axa prioritară 1.1.A – Promovarea transferului tehnologic. 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar constituirea Centrului de 

Transfer Tehnologic. 

Art.9. Se aprobă propunerile facultăţilor de Agricultură şi Inginerie alimentară pentru permiile 

anuale ale Academiei Române. 

Art.10. 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. David Gheorghe 
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