
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7872 din 13.11.2017 

 

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 13.11.2017, 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 și studenţilor, Sentința civilă nr. 1534/PI/26.10.2017, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăște demararea acțiunilor pentru punerea în executare a Sentinţei civile nr. 

1534/PI/26.10.2017 pronunţată de Tribunalul Timis – Secția I civilă în dosarul nr. 2166/30/2017*, în condițiile 

respectării prevederilor legale imperative, conform Legii educației naționale nr. 1/2011,  H.G. nr. 457/2011 

privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante 

din învățământul superior și a Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea 

de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara - R039 și 

plata cheltuielilor de judecată către reclamant în valoare de 4760 lei. 

Art.2. Se hotărăște transmiterea unei adrese catre MEN pentru consultare în ceea ce privește punerea în 

aplicare a Sentinței civile nr. 1534/PI/26.10.2017 în vederea respectării Legii educației naționale nr. 1/2011,  

H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante din învățământul superior și a Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare în Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 

din Timişoara - R039. 

Art.3. Se hotărăște depunerea apelului împotriva Sentinței civile nr. 1534/PI/26.10.2017 pronunțată de 

Tribunalul Timiș - Secția I civilă în dosarul nr. 2166/30/2017*. 

Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea rectorului de înlocuire  

în Comitetul director al SDT a dlui ing.Degianski Alexander cu dl ing.Dumitrescu Ion și numirea acestuia ca 

director interimar al Stațiunii Didactice Timișoara începând cu data de 29.11.2017.  

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătatea a unor cadre didactice. 

Art.6. Se hotărăște înființarea unui Ansamblu folcloric al Agronomiei din Timișoara și demararea unui 

proiect cu privire la promovarea patrimoniului cultural românesc (rural). 

Art.7. Se hotărăște ca referatele de necesitate pentru achiziții, după ce au semnăturile corespunzătoare,  

să fie înregistrate la Biroul de Achiziții de către dna Oana Stoin, responsabil cu achizițiile publice din 

universitate. 

Art.8. Se aprobă cererea Ligii studenților nr. 7854/13.11.2017 în sensul reducerii taxei de cămin cu 75 lei 

pentru toți studenții cazați în Căminul 2, pentru luna decembrie. De asemenea, se aprobă retragerea taxei de 

10 lei pentru pază începând cu 1 decembrie 2017 până la reglementarea situației. 

Art.9. Se avizează și se transmite la CEAC Instrucțiunile de desfășurare a procesului de monitorizare a 

activităților desfășurate la seminarii, laboratoare, lucrări practice în cadrul Departamentului IDIFREP. 

 



 

Art.10. Se modifică art. 15 din hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7625/3.11.2017 în sensul modificării 

datelor astfel: săptămâna universității va fi în perioada 21.05.2018 – 25.05.2018, iar Expoziția Banat Agralim 

în perioada 8.06.2018 – 10.06.2018. 

Art.11. Se aprobă scoaterea la concurs, pe perioadă determinată, a postului de medic veterinar din cadrul  

Clinicilor veterinare universitare. 

Art.12. 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 
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