HOTĂRÂREA
nr. 3130 din 24.04.2017
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 11.04.2017, 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 şi studenţilor, emite prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice.
Art.2. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare în cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara – R076.
Art.3. Se aprobă conținutul notei către MEN nr. R 3079/20.04.2017.
Art.4. Se aprobă participarea la un simpozion la Szeged.
Art.5. Se aprobă achitarea taxei de membru la CNR de 5000 lei/an pentru anul 2017.
Art.6. Se aprobă cererea Asociației Haywire Booking pentru închirierea spațiului de la Ferma
Km6 și a celor șapte camere din incintă, în perioada 25-26.08.2017.
Art.7. Se aprobă depunerea capitalului social pentru Fundația Excelsior Alumni.
Art.8. Se aprobă alocarea unui spațiu în cadrul Bibliotecii USAMVBT pentru sediul Fundației
Excelsior Alumni.
Art.9. Se aprobă alocarea unui spațiu în cadrul Bibliotecii USAMVBT pentru Unitatea de
Management Proiecte.
Art.10. Se aprobă cererea Facultății de Zootehnie și Biotehnologii de acordare a 3000 lei
pentru deplasarea studenților Facultății la Expoziția Zootehnică, de agricultură și creșterea
animalelor de la Hodmezovasarhely în data de 05.05.2017.
Art.11. Se aprobă cererea nr. 2990/13.04.2017 privind acordarea unui sprijin financiar.
Art.12. Se decide ca dna c.j. Cristina Bacău să se ocupe de aspectele juridice din Proiectul
POSDRU 107/1.5/S/80127.
Art.13. Se aprobă achitarea contribuției de membru al Asociației TEHIMPULS pentru anul
2017.
Art.14. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe
pagina de internet a universității.
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