
 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 3943 din 26.06.2018 
 

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 26.06.2018, 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 hotărăşte ca admiterea să se desfăşoare în patru Centre astfel: Reşiţa, Deva, Drobeta Turnu 

Severin şi Târgu Jiu. 
Art.2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.3. Se aprobă punerea în aplicare a Sentinţei civile nr. 960/2018 din data de 14 iunie 2018 

pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul cu nr.8815/30/2017*. 
Art.4. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului privind elaborarea Statelor de 

funcţii în cadrul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 
României" din Timişoara 

Art.5. Se aprobă acordarea de vouchere de vacanţă pentru personalul activ, pentru salariaţii care au 
intrat sau au ieşit din C.I.C. 2 şi pentru cei pensionaţi la limită de vârstă, în intervalul 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 
2018. Ultimele două categorii trebuie să facă dovada plăţii impozitului de 145 lei, plată achitată la casieria 
universităţii.  

Art.6. Se aprobă propunerea Facultăţii de Tehnologia Produselor Agroalimentare nr. 453/20.06.2018 
referitoare la comisiile de susţinere a examenului de diplomă, sesiunile iulie 2018, septembrie 2018 şi februarie 
2019, pentru programul de studii universitare de licenţă Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole – I.D. 

Art.7. Se aprobă propunerea Oficiului juridic nr. 3818/22.06.2018 privind machetele pentru contractele 
de studii universitare de licenţă/master/IFR pentru anul universitar 2018-2019. 

Art.8. Se hotărăşte ca cererea nr. 3791/21.06.2018 să fie analizată de Directorul General Administrativ 
şi Prorectorul Relaţii Internaţionale şi Activitate Studenţi şi să fie formulată o rezoluţie. 

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 
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