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HOTĂRÂREA 
nr. 2620 din 07.05.2018 

 
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 07.05.2018, 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 aprobă depunerea cererii pentru recertificarea SRAC a universităţii. 
Art.2. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Tulbure Cristina nr. 2220/19.04.2018 referitoare la unele modificări în 

platforma Intranet a universităţii. 
Art.3. Se aprobă cererea nr. 2585/07.05.2018 referitoare la acoperirea prin plata cu ora a normei didactice din 

postul de profesor poziţia 1/II şi a unei fracţiuni din postul de şef lucrări, poziţia 2/II din statul de funcţii a Facultăţii de 
Medicină Veterinară, începând cu data de 2.05.2018. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se aprobă cererea dlui Ciocaş Cristian Liviu de la Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

privind eliberarea actelor din dosar. 
Art.6. Se aprobă acordul de parteneriat cu Asociaţia Via Rumania Cultura pentru participarea studenţilor la Ediţia 

a II-a a Cupei Interuniversitare de Padel din data de 26 mai 2018. 
Art.7. Se aprobă participarea universităţii ca lider în cadrul proiectului cu titlul Diversificare şi Antreprenoriat în 

învăţământul terţiar din domeniul ştiinţelor vieţii, POCU – Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, director proiect Orboi 
Manuela Dora, cofinanţare universitate 2%.  

Art.8. Se aprobă participarea universităţii ca partener în cadrul proiectului cu titlul Antreprenoriat doctoral şi 
postdoctoral pentru specializare inteligentă, POCU 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, cofinanţare 
universitate 2%. 

Art.9. 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 


