
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6182 din 03.10.2018 

 

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

Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedinţa extraordinară din data de 03.10.2018, în conformitate cu 

prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 alin. 13 din L.E.N. nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererilor cadrelor didactice, angajaţilor, 

studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, adresa M.E.N. nr. 227/F/DGIU/02.10.2018, emite prezenta       

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă repartizarea locurilor bugetate primite suplimentar de la M.E.N. astfel: 

 

 

Facultatea 

Nr. de locuri 

Studii 

universitare de 

licenţă 

Studii 

universitare de 

master 

Agricultură 2 5 

Bioingineria Resurselor Animaliere 2 2 

Horticultură şi Silvicultură 2 4 

Inginerie Alimentară 0 1 

Management şi Turism Rural 0 3 

Medicină Veterinară 10 0 

TOTAL 16 15 

 

Art.2. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii în 20 de exemplare a cursului Tehnici de 

investigare a factorilor de mediu, redactat de către Diana Moigrădean. 

Art.3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.4. Se aprobă cererea dlui şef lucr.dr. Şmuleac Adrian nr. 6173/03.10.2018 de reducere a taxei de 

şcolarizare cu 50% pentru anul universitar 2018-2019. 

Art.5. Se aprobă adresa dnei conf.univ.dr. Orboi Dora nr. 6166/03.10.2018 privind structura Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul USAMVBT. 

Art.6. Se aprobă cererea dnei Director economic interimar Marton Elena nr. 6159/03.10.2018 ca 

depunerea încasărilor zilnice de la administratorii facultăţilor spre casieria centrală a universităţii să se efectueze 

până la ora 1500, pentru a putea fi depuse într-o bancă comercială până la ora 1600. 

Art.7. 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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