
 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 8549 din 17.12.2018 

 
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 17.12.2018, 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,  

În temeiul dispoziţiilor art. 2 din H.G. nr. 902/09.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior,  

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 aprobă avizarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în 

cariera didactică în USAMVBT. 
Art.2. Se aprobă referat D.R.U. nr. 3994/14.12.2018 cu privire la modificarea drepturilor salariale 

începând cu 01.01.2019. 
Art.3. Se aprobă cererea dlui Langhe Sebastian, administrator al Langhe Sebastian I.I., nr. 

8340/10.12.2018 de prelungire a contractului cu nr. 10001 cu 6 luni. De asemenea, se hotărăște ca toate contractele 
de închiriere, inclusiv contractele cu panourile publicitare din universitate, care expiră la data 31.12.2018, să fie 
prelungite cu 6 luni, respectiv până la 30.06.2019. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 7698/21.11.2018 de multiplicare la Litografia universităţii, în 30 de 
exemplare, a cărţii Cartare agrochimică, redactată de către prof.univ.dr. Sala Florin. 

Art.5. Se aprobă propunerea Facultăţii de Inginerie Alimentară pentru componenţa Unităţii de 
Implementare Proiecte şi pentru a depune proiectul cu titlul: „Creșterea capacitații de cercetare în domeniul 
bioeconomiei la nivel euroregional”, finanțare: POR 2014-2020, Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor, Prioritatea de 
investiții : P IIa: Consolidarea cercetării şi inovării (C&I), a infrastructurii şi a capacităților de dezvoltare a 
excelenţei în domeniul C&I, precum şi promovarea centrelor de competenţă în special a celor de interes european. 

Art.6. Se aprobă referatul Prorectorului Relaţii Internaţionale şi Activitate Studenţi nr. 8532/14.12.2018 
cu privire la pierderea definitivă a dreptului de cazare în căminele USAMVBT pe toată durata studiilor a studentei 
Nicoară Anca Maria. 

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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