
 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 5623 din 17.09.2018 

 
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 17.09.2018, 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 spre aprobare Senatului universitar adresa Facultăţii de Inginerie Alimentară nr. 

5354/10.09.2018 ca taxa de şcolarizare pentru programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
„Auditor în domeniul siguranţei alimentare” să fie de 1000 RON pentru anul universitar 2018-2019. 

Art.2. Se aprobă adresa Facultăţii de Inginerie Alimentară nr.5582/17.09.2018 de modificare a comisiei de susţinere 
a proiectului de diplomă la programul universitar de studii C.E.P.A., sesiunea septembrie 2018. 

Art.3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.4. Se avizează  şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultăţii de Bioingineria 

Resurselor Animaliere nr. 5388/11.09.2018 cu privire la acordarea  titlului de Doctor Honoris Causa dlui Corcionivoschi 
Nicolae de la Agri-Food & Biosciences Institute Belfast, Irlanda de Nord. 

Art.5. Se aprobă adresa Oficiului Juridic nr. 5270/06.09.2018 pentru reluarea executării silite, înăuntrul termenului 
de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită, conform prevederilor art.705 Cod.proc.civ., cu cheltuielile aferente 
reluării executării silite în dosarul execuţional nr. 126/ex/2014. 

Art.6. Se hotărăsc responsabilii din partea facultăţilor în cadrul Biroului Cooperare Internaţională, astfel:  
- Facultatea de Agricultură: şef lucr.dr. Laura Şmuleac; 
- Facultatea de Horticultură şi Silvicultură: conf.univ.dr. Fora Ciprian; 
- Facultatea de Management şi Turism Rural: conf.univ.dr. Sălăşan Cosmin 
- Facultatea de Medicină Veterinară: şef lucr.dr. Gros Radu Valentin; 
- Facultatea de Inginerie Alimentară: şef lucr.dr. Rădoi Bogdan 
- Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere: prof.univ.dr. Grozea Adrian 
Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Prorectorului Educaţie şi 

Asigurarea Calităţii de introducere/modificare a următoarelor taxe de şcolarizare:  
- Pentru programele de studii universitare de master în limbi străine: 2700 Euro/an pentru români, cetăţeni UE, 

SEE  şi ai Confederaţiei Elveţiene, cetăţeni străini de origine etincă română şi străini din ţări terţe; 
- Facultatea de Medicină Veterinară – limba franceză – 3200 Euro/an pentru români, cetăţeni UE, SEE  şi ai 

Confederaţiei Elveţiene, cetăţeni străini de origine etincă română şi 320 Euro/lună pentru străini din ţări terţe; 
- Restanţă pentru anul în curs: 40 RON/examen 
- Reexaminare pentru anul în curs: 60 RON/examen 
- Inscriere la studii universitare de master pentru străini din ţări terţe: 120 Euro 
- Înmatriculare în anul I la studii universitare de master pentru străini din ţări terţe: 150 Euro 
Art.8. 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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