
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6964 din 30.10.2018 

 

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 30.10.2018, 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, adresa nr. 6829/26.10.2018 emite 

prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăşte ca persoanele responsabile pentru implementarea standardelor privind mediul 

de control în cadrul Direcţiei General Administrativă – Direcţia economică; Serviciul Achiziţii Publice, 

să fie astfel: 

1.Standardul 1 – Etica şi integritatea 

Recomandarea 1 – Întocmirea codului de etică pentru personalul contractual, din cadrul Directiei 

Economice, postarea pe pagina de internet a universității și aducerea la cunostința personalului implicat, 

conform Legii 477/2004 - Marton Elena 

Recomandarea 2 - Întocmirea codului de etică pentru personalul contractual implicat in 

activitatea de cfpp, postarea pe pagina de internet a universității și aducerea la cunostința personalului 

implicat în activitatea de cfpp, conform OAP 923/2014 - Haiduc Simona şi Marton Elena 

Recomandarea 3 – Consultarea „Îndrumarului pentru uzul autorităților contractante privind 

prevenirea, identificarea și remedierea conflictelor de interese în procesul de achiziție publică” publicat 

pe pagina de internet a ANAP(Agentia Nationala de Achizitii Publice) - Stoin Oana  

2.Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini 

Recomandarea 4 - Actualizarea Regulamentului de organizare și funcținare a Direcției 

Economice din cadrul USAMVBT, în conformitate cu prevederile legale și cu modificările intervenite 

în structura de conducere a universității - Marton Elena 

Recomandarea 5 – Întocmiea fișelor postului pentru intreg personalul Direcției Economice - 

Cheţ Cornelia şi Marton Elena 

Recomandarea 6 – Definitivarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, la nivelul 

Serviciul Achiziții Publice al USAMVBT, cu preluarea atribuțiilor din ROF-ul universității care vizează 

responsabilitățile în realizarea achizițiilor publice. Actualizarea permanentă a Fișelor de Post - Cheţ 

Cornelia şi Stoin Oana 

3. Standardul 3 – Competenţe, performanţe 

Recomandarea 7 - Odata cu intocmirea fiselor posturilor se vor stabili criteriile de performanta 

atat pentru personalul de executie, cat si pentru personalul de conducere din cadrul Directiei Economice- 

Cheţ Cornelia şi Marton Elena 

4. Standardul 4 – Obiective 

Recomandarea 8 - Reformularea obiectivelor Direcției Economice, astfel încât acestea să 

răspundă cerinţelor SMART - Marton Elena 

5. Standardul 5 – Planificarea 

Recomandarea 9 - Solicitarea avizului pentru aplicarea vizei de cfpp, de la Ministerul Educatiei 

Nationale si emiterea deciziei rectorului pentru persoana avizata in acest sens; Intocmirea cadrului 

geenral de operatiuni specifice controlului preventiv si a listelor de verificare, in conformitate cu OAP 

923/2014 cu modificarile ulterioare si OAP 600/2018 - Cheţ Cornelia şi Marton Elena 



 

Recomandarea 10 - Descompunerea  obiectivelor generale în specifice, iar acestea transpuse în 

activități si proceduri operationale pentru fiecare activitate desfasurata in cadrul Directiei Economice, 

care să fie urmărite de către personalul existent in aceasta direcției, in conformitate cu OAP 923/2014 

cu modificarile ulterioare si OAP 600/2018 - Marton Elena 

6. Standardul 6 – Managementul riscului 

Recomandarea 11 – Identificarea riscurilor potențiale, întocmirea şi formalizarea Registrului de 

Riscuri în cadrul Serviciului Achiziții Publice si actualizarea Registrului de riscuri in cadrul Directiei 

Economice,  în conformitate, cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. Aceasta deoarece Ordinul 

Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015, operațional în perioada 2015-2017, a fost abrogat 

prin art.12 al Ordinului nr. 600/2018 - Stoin Oana şi Marton Elena. 

Art.2. Se hotărăşte demararea campaniei de promovare a facultăţilor universităţii în licee, 

începând cu luna noiembrie, pentru 15 judeţe. Universitatea va deconta transportul, cazarea şi diurna 

pentru persoanele implicate în promovare. 

Art.3. Se hotărăşte perioada pentru concursul ştiinţific şi profesional AGRONOMIADA ca fiind 

9-12 mai 2019. 

Art.4. Se aprobă exmatricularea din universitate a studentului Cora David de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară pentru tulburarea liniştii publice, comportament social inadecvat, loviri şi alte 

violenţe. 

Art.5. Se aprobă exmatricularea din universitate a studentului Bumbăcilă Florin Marius de la 

Facultatea de Medicină Veterinară pentru tulburarea liniştii publice, comportament social inadecvat şi 

distrugerea bunurilor universităţii precum şi recuperarea pagubelor până la data de 09.11.2018. În cazul 

nerespectării termenului stabilit universitatea va depune plângere penală, va deschide proces pentru 

recuperarea integrală a pagubelor. 

Art.6. Se aprobă sancţionarea cu avertisment a studenţilor Munteanu Alberto Giuliano şi Brezoi 

Bogdan Alexandru de la Facultatea de Inginerie Alimentară pentru tulburarea liniştii publice şi 

comportament social inadecvat. 

Art.7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.8. Se aprobă cererea dlui Orghici Gabriel nr. 6917/30.10.2018 de reducere cu 50% a taxei 

de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019. 

 Art.9. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Mircov Vlad nr. 6897/30.10.2018 pentru deplasarea 

cu autocarul universităţii la Vrsac, în datele de 24 noiembrie 2018 şi 4 decembrie 2018, cu studenţii de 

la Facultatea de Agricultură. 

 Art.10. Se aprobă cererea doamnei Iancu Ionica nr. 6896/30.10.2018 de multiplicare la 

Litografia universităţii în 25 de exemplare a caietului de lucrări practice Infecticus diseases – Laboratory 

manual. 

 Art.11. Se aprobă cererea dlui Bazoşan Mihai nr. 6869/29.10.2018 cu privire la încheierea unui 

contract de comodat pentru spaţiul situat în clădirea Cantinei universităţii, parter, în suprafaţă de 172 

m.p. şi deschiderea unui punct de lucru pentru activităţi de cafe-bar şi fast-food în acest spaţiu. 

 Art.12. Se aprobă cererea dnei Orboi Manuela Dora nr. 6901/30.10.2018 pentru participarea la 

Conferinţa naţională cu tema Cariera în secolul XXI. Centrele de consiliere la nivel universitar şi 

preuniversitar şi piaţa muncii care are loc în perioada 06.11.2018 – 09.11.2018 la Bucureşti şi decontarea 

cheltuielilor de transport. 

 Art.13. Se aprobă cererile de transfer de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară 

– limba engleză a următorilor studenţi: 

- FRONTE GIULIA –  la Universitatea din Messina, Facultatea de Medicină Veterinară 

- CATERINA FIORENTINO – la Universitatea din Bologna, Facultatea de Medicină Veterinară 

- RUSSO GIANLUCA – la Universitatea din Bologna, Facultatea de Medicină Veterinară 

- GABRIELE CARONE – la Universitatea Federico II Napoli, Facultatea de Medicină Veterinară 

- ROBERTA TEDESCO – la Universitatea din Bologna, Facultatea de Medicină Veterinară 

- GABRIELE PANARELLO – la la Universitatea Federico II Napoli, Facultatea de Medicină 

Veterinară 

 



 

Art.14. Se aprobă propunerea dlui rector, prof.univ.dr. Popescu Cosmin, ca în perioada 14-16 

decembrie 2018, să se desfăşoare la Timişoara, Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară – Ştiinţele Vieţii din România. 

Art.15. Se hotărăşte ca evenimentul Gala Premiilor USAMVBT să se desfăşoare în ziua de 

13.12.2018. 

Art.16. Se hotărăşte ca dnei Botoş Nicoleta să i se cumuleze prin contract individual de muncă 

cu timp partial, postul de secretar cu atribuţii DPPD. 

Art.17. Se hotărăşte ca secretariatul DPPD să fie în clădirea Facultăţii de Agricultură, etaj I, 

camera 125. 

Art.18. Se aprobă cererea dlui Martin Adrian nr. 6899/30.10.2018 de scutire de la plata taxei de 

cămin pentru luna noiembrie, studentului Cucu Petru, de la Facultatea de Agricultură, care a dat dovadă 

de spirit civic şi promtitudine. 

Art.19. 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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