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HOTĂRÂREA 

nr. 7881 din 26.11.2015 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 26.11.2015, 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 facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 

emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1.  Se aprobă cererea nr. 7867/26.11.2015 ca plata taxei de școlarizare să se faca în două tranșe. 

Art.2. Se aprobă cererea nr. 7866/26.11.2015 ca universitatea să plătească contravaloarea Certificatelor 

de competență lingvistică pentru cadrele didactice de la Facultatea de Medicină Veterinară care susțin ore 

la secția în limba engleză. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 7865/26.11.2015 de transfer a unui angajat pe postul de mânuitor carte din 

cadrul bibliotecii, pe perioadă determinată (trei luni) ca urmare a vacantării acestuia. 

Art.4.  Se transmite Direcției Resurse Umane spre analiză cererea  nr. 7864/26.11.2015 de la Facultatea 

de Medicină Veterinară.  

Art.5.  Se transmite spre analiză cererea  nr. 7839/25.11.2015 doamnei conf.univ.dr. Tulcan Camelia. 

Art.6.  Se aprobă cererea nr. 7769/24.11.2015 pentru plata a doi doctoranzi incluși în proiectul de 

cercetare nr. 237/01.10.2015 pe perioada 15-30 decembrie și pe primele luni ale anului 2016 din bugetul 

universității, până la aprobarea de către autoritatea contractantă a bugetului pe anul următor. 

Art.7. Se respinge cererea nr. 7759/23.11.2015 de scutire de la plata taxei de școlarizare pentru 

semestrul II. 

Art.8.  Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 

Art.9.  Se aprobă cererea nr. 7642/19.11.2015 de transfer a primei tranșe a taxei de școlarizare de la 

Facultatea de Management Agricol la Facultatea de Agricultură. 

Art.10. Se aprobă inițierea revizuirii R058 - Metodologia de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor 

și selectarea decanilor în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de 

internet a universităţii. 

 

 

        Rector,     Secretar șef interimar, 

Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Dr.ing. Carolina Popa 

 

Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


