HOTĂRÂREA
nr. 943 din 15.02.2018
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 15.02.2018, 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,
studenţilor, emite prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. Se avizează şi se transmite Senatului universitar pentru aprobare următoarele regulamente:
a. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă la
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara - 2018 –
2019 - R028.
b. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master în
anul universitar 2018 - 2019 – R029.
c. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de doctorat - IOSUDUSAMVB Timişoara în anul universitar 2018/2019 – R030.
d. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență și master)
în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara pentru
anul universitar 2018-2019 – R038.
Art.2. Se aprobă cererea nr. 744/07.02.2018 cu privire la demararea procedurii de obţinere a autorizaţiilor PSI,
SSM şi sanitar veterinară, pentru Centrul Româno-German de Pregătire şi Perfecţionare Profesională în domeniul
Agriculturii din Voiteg.
Art.3. Se aprobă cererea nr. 888/14.02.2018 referitoare la plata facturii către Keystone Academic Solutions pentru
servicii de găzduire pe internet, perioada 1 martie 2018 – 31 mai 2018.
Art.4. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii, în 100 de exemplare, a Caietului de practică (reeditare),
redactat de către prof.univ.dr. Traşcă Teodor.
Art.5. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii, în 50 de exemplare, a Subiectelor de licenţă redactate de
către prof.univ.dr. Riviş Adrian.
Art.6. Se aprobă cererea nr. 820/12.02.2018 pentru prelungirea cu un semestru pentru plata taxei de cazare.
Art.7. Se aprobă angajarea doamnei Ţibru Elisaveta pentru şase luni ( 16.03.2018 – 15.09.2018) în cadrul
contractului nr.49/06.11.2018 cu încadrarea în devizul de cheltuieli al contractului.
Art.8. Se aprobă referatul nr. 892/14.02.2018 pentru plata taxei de stand la Expoziţia de invenţii PRO INVENT 2018
la Cluj Napoca care va avea loc în perioada 21-23.03.2018 şi decontarea transportului.
Art.9. Se hotărăşte ca toate contractele încheiate cu mediul economic să fie însoţite de următoarele anexe: devizul
de cheltuieli şi echipa cu membrii implicaţi în contract. De asemenea, contractele cu cele două anexe, trebuie să fie
avizate de către Prorectoratul Ştiinţific înainte de a fi semnate de conducerea universităţii.
Art.10. Se aprobă cererea nr. 914/15.02.2018 de scutire de la plata taxei de şcolarizare pentru anul universitar
2017-2018 pentru d-na Iovan Emilia Adela.
Art.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet a
universității.
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