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HOTĂRÂREA 

nr. 8925 din 15.12.2017 

 

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 15.12.2017, 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, notificarea nr. 8334/27.11.2017 și nr. 8448/29.11.2017 cu același conținut, Sentința 

civilă nr. 1534/PI/26.10.2017, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererile nr. 8834/13.12.2017, nr. 

1709/14.12.2017 și nr. 383/15.12.2017 cu privire la achitarea taxei către A.R.A.C.I.S. pentru evaluarea 

periodică a următoarelor programe de studii de licență: Protecția plantelor, Ingineria Produselor Alimentare și 

Peisagistică.  

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 1709/14.12.2017 cu 

privire la achitarea taxei către A.R.A.C.I.S. pentru acreditarea programului de studii de licență Protecția 

consumatorului și a mediului. 

Art.3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Instrucțiunile privind desfășurarea 

procesului de evaluare a cadrelor didactice. 

Art.4. Se hotărăște schimbarea coordonatorului programului de studiu Ingineria Produselor Alimentare. 

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

Art.6. Se aprobă ca în perioada 20.12.2017 – 14.01.2018 Cantina universității să fie închisă. 

Art.7. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 50 de exemplare, a cursului General terms of 

chemistry and veterinary biochemistry, redactat de către conf.univ.dr. Tulcan Camelia. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 8794/12.12.2017 cu privire la alocarea sumei de 15500 lei necesară achitării 

taxei pentru executarea testării hibrizilor de tomate în vederea înregistrării acestora în Catalogul Oficial al 

Soiurilor din România (cinci cultivaruri de tomate). 

Art.9. Se hotărăște interzicerea amplasării de afișe și de anunțuri publicitare, fără aprobare, în campusul 

universității. 

Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcției Resurse Umane 

cu privire la planificarea concediilor de odihnă pentru anul universitar 2017-2018 și anul 2018, în perioada 

vacanțelor studențești astfel: 

- Vacanța de iarnă: 23.12.2017 – 12.01.2018 

- Vacanța de Paști: 07.04.2018 – 15.04.2018 

- Vacanța de vară: 23.07.2018 - 03.09.2018 

Art.11. Se hotărăște ca pachetele de Crăciun să fie plătite integral de către Stațiunea Didactică Timișoara  
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Art.12. Se hotărăște continuarea demersurilor necesare pentru a identifica soluția legală punerii în 

executare în totalitate a Sentinței civile nr. 1534/PI/26.10.2017 pronunțată de Tribunalul Timiș – Secția I civilă 

în dosarul nr. 2166/30/2017*, soluție care să fie în consonanță cu prevederile legale imperative în materie, 

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. 

Art.13. 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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