
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6377 din 09.10.2018 

 

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 09.10.2018, 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, emite prezenta       

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăşte desemnarea dlui prof.univ.dr. Păcală Nicolae pentru a demara procedurile de 

acreditare a programelor de studii universitare de master. 

Art.2. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 6319/08.10.2018 privind plata facturii către 

Keystone Academic Solutions reprezentând servicii gazduire internet pentru perioada 01.09.2018 – 30.11.2018, 

pentru admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară – limba engleză. 

Art.3. Se aprobă cererea dnei Simion Andreea Ioana nr. 6298/08.10.2018, student în anul IV la Facultatea 

de Medicină Veterinară – limba engleză de amânare a plăţii taxei de şcolarizare până la data de 15.01.2019. 

Art.4. Se aprobă cererea dnei Mărghitan Alina Lidia nr. 6207/04.10.2018 de reducere cu 50% a taxei de 

şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019. 

Art.5. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Orboi Manuela Dora nr. 6311/08.10.2018 cu privire la 

desfăşurarea evenimentului “Studenţi ….invitaţie la comunicare …. cu Mihaela Tatu” din data de 22.10.2018 care 

va avea loc în Aula Magna “Iulian Drăcea” a universităţii. 

Art.6. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Mergheş Petru nr. 6314/08.10.2018 privind organizarea 

evenimentului “Români fără limite în anul centenarului” care va avea loc în data de 09.11.2018 în Aula Magna 

“Iulian Drăcea” a universităţii. 

Art.7. Se hotărăşte desemnarea dlui prof.univ.dr. Dărăbuş Gheorghe să reprezinte universitatea în cadrul 

evenimentului „Campus România” care va fi organizat în Tunisia, perioada 18-19 octombrie 2018. 

Art.8. Se aprobă modificarea art.11 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3725/19.06.2018 din: 

„Se aprobă propunerea nr. 3699/18.06.2018 privind numirea dnei Merce Iuliana în funcţia de administrator unic 

al SC AgroTm Campus SRL pentru un mandat de 4 ani” 

în 

 „Se aprobă propunerea nr. 3699/18.06.2018 privind numirea dnei Merce Iuliana în funcţia de administrator unic 

al SC AgroTm Campus SRL până la finalul mandatului actualei conduceri”. 

 Art.9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.10. 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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