
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 2476 din 05.04.2019 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 

05.04.2019, 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, cererile cadrelor didactice, 

angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cuantumul burselor 

speciale pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019 conform adresei nr. 2270/29.03.2019 și 

cuantumul burselor pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate (400 

lei/lună pentru stagiile efectuate în țară și 600 lei/lună pentru stagiile efectuate în străinătate). 

Art.2. Se aprobă repartizarea fondului de burse pe facultăți, conform adresei nr. 

2220/27.03.2019. 

Art.3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.4. Se aprobă cererea dlui șef lucr.dr. Stroia Ciprian nr. 2276/29.03.2019 cu privire la 

organizarea în cadrul universității a Școlii de Vară Francofone ”Practici de utilizare, diagnosticare 

și consevare a ecosistemelor praticole – Practices d'utilisation, diagnostic et conservation des 

ecosystemes prairiales” în colaborare cu INRA Toulouse și Conservatoire Botanique de Toulouse, în 

perioada 27-31 mai 2019. 

Art.5. Se hotărăște demararea procedurilor legale în vederea închirierii spațiului cu destinația 

bar din corpul de clădire Cantină din campusul universității înscris în CF nr. 407412 Timișoara. 

Art.6. Se aprobă plata facturii, pentru calitatea de membru a universității în cadrul Danube 

Rectors Conference, pentru anul 2019. 

Art.7. Se aprobă oferta primită de la Ofensiva economico-financiară cu modificarea tarifului 

pentru prestațiile enunțate în ofertă. 

Art.8. Se aprobă adresa nr. 2457/05.04.2019 pentru susținerea financiară și logistică, precum 

și acoperirea contribuției proprii (în procent de 2%, adică suma de 3349,07 euro din totalul bugetului 

eligibil de 167.370 euro) necesară implementării proiectului ”Modern technologies for monitoring 

land covered with waste in order to restore their initial use” precum și echipa de implementare 

aferentă universității în calitate de partener (10 persoane). Conform contractului de finanțare, 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” 

din Timișoara, înțelege fluxurile financiare și programul de plăți al programului INTERREG IPA 

CBC România-Serbia 2014-2020, respectiv rambursarea costurilor numai după încheierea perioadei 

de raportare și finalizarea controalelor efectuate. USAMVBT dispune de resurse proprii pentru 

finanțarea tuturor cheltuielilor până la rambursarea sumelor solicitate, pentru asigurarea 

implementării optime a proiectului. USAMVBT asigură acoperirea cheltuielilor neeligibile. 

 

 



 

 

Art.9. Se hotărăște convocarea Adunării Generale a tuturor membrilor comunității academice, 

în data de 16 aprilie 2019, ora 12, în Aula ”Iulian Drăcea” a universității. 

Art.10. Se hotărăște ca, în perioada  25.04.2019 – 19.05.2019, studenții care sunt cazați în 

Căminul 4 și Căminul 3 – etajul IV și V și care vor elibera camerele în perioada menționată, nu li se 

vor percepe taxe pentru cazare. 

Art.11. Se hotărăște amânarea emiterii unei rezoluții, până la o dată viitoare, a cererilor dlui 

conf.univ.dr. Vlad Mircov nr. 2520/08.04.2019 și a dnei conf.univ.dr. Micu Lavinia nr. 

2368/03.04.2019. 

Art.12. Se aprobă reeditarea la Litografia universității, în 100 de exemplare, a caietului de 

lucrări practice ”Producții animaliere – lucrări practice”, ediția a V-a, redactat de către conf.univ.dr. 

Ioan Huțu. 

Art.13. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 20 de exemplare, a cursului 

”Degradarea, ameliorarea și protecția solurilor”, redactat de către șef lucr.dr. Lațo Karel Iaroslav. 

Art.14. Se hotărăşte ca în perioada vacanţei de Paşti, 30.04.2019 – 03.04.2019, cadrele 

didactice şi personalul didactic auxiliar să beneficieze de concediu de odihnă.  

Art.15. 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. Stanciu Sorin 
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