
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 2463 din 03.06.2020 

 

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 03.06.2020, 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, rectorul emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul privind 

organizarea, desfăşurarea şi recunoaşterea mobilităţilor în cadrul Programului ERASMUS+. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar repartizarea numărului de 

locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat, pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale 

Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pe 

facultăţi/programe de studiu, precum şi a numărului de locuri pentru românii de pretutindeni, pentru anul 

universitar 2020-2021. 

Art.3. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Mederle Narcisa nr. 2461/03.06.2020 de publicare la 

editura Agroprint, în 50 de exemplare, a caietului de lucrări practice intitulat Biologie animale et ècologie – 

Manuel de travaux pratique pour les e'tudiants en mèdicine vèterinaire. 

Art.4. Se aprobă cererea dlui Langhe Sebastian nr. 2435/29.05.2020 în sensul transferului 

punctului de lucru de la parterul Bibliotecii USAMVBT în holul Facultăţii de Inginerie Alimentară, pentru o 

perioadă de 1 an de zile. 

Art.5. Se hotărăşte şi se aprobă ca, sesiunea de înscriere online, la studii universitare de licenţă şi 

masterat, să se desfăşoare în perioada 15.06.2020 - 06.07.2020. 

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. David Gheorghe 
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