
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1277 din 19.02.2019 

 

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 19.02.2019, 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, cererilor cadrelor didactice, 

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea și actualizarea documentației aferente investiției cu titlul 

”Construire Cămin studențesc – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

,,Regele Mihai I al României" din Timișoara, Calea Aradului, nr.119, județul Timiș”, conform adresei 

dlui Director General Administrativ, prof.univ.dr. Acatincăi Stelian nr. 1268/19.02.2019. 

Art.2. Se aprobă cererea nr. 8516/14.12.2019 pentru multiplicarea la Litografia universității, în 

20 de exemplare, a Ghidului Întocmire studiu agrochimic, redactat de către prof.univ.dr. Sala Flroin. 

Art.3. Se aprobă numirea dnei Morar Adriana ca reprezentant al universității în cadrul European 

Food Safety Authority. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

 Art.5. Se aprobă cererea dlui șef lucr dr. Stroia Ciprian nr. 917/08.02.2019 cu privire la 

înregistrarea universității în anuarul AUF 2019 și achitarea sumei aferente. 

 Art.6.  Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 1207/18.02.2019 privind achitarea 

către Keystone Academic Solutions a facturii reprezentând servicii găzduire pe Internet pentru perioada 

1 martie – 31 mai 2019, pentru admiterea la secția în limba engleză. 

 Art.7.  Se aprobă cererea studentului Majd Hasan nr. 1032/11.02.2019 de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară, programul de studii de master Siguranţa şi biosecuritatea produselor 

agroalimentare, cu privire la întreruperea studiilor, începând cu semestrul II al anului universitar 2018-

2019. 

 Art.8. Se aprobă adresa Facultății de Management și Turism Rural nr. 95/18.02.2019 de 

modificare a următoarelor comisii pentru examenul de diplomă și pentru examenul de disertație, sesiunea 

februarie 2018 astfel:  

Programul de studiu Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, forma de 

învățământ zi și ID: 

Președinte: Prof.univ.dr. Elena Peț  

Membrii: Conf.univ.dr. Diana Raba 

Conf.univ.dr. Iuliana Merce 

Șef lucr.dr. Tabita Adamov 

Șef lucr.dr. Ramona Ciolac 

Secretar: Șef lucr.dr. Ana Maria Dincu 

 



 

Programul de studiu de master Administrarea afacerilor agricole 

Președinte: Prof.univ.dr. Tiberiu Iancu 

Membrii: Prof.univ.dr. Elena Peț 

Conf.univ.dr. Remus Gherman 

Secretar: Șef lucr.dr. Ramona Ciolac 

Art.9. Se aprobă adresa dlui șef lucr.dr. Vintilă Teodor nr. 1248/19.02.2019 pentru depunerea 

cererii de finanțare în programul Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014-2020, ”Program pentru 

energie în România”, apel de proiecte – Apel 3 – ”Capacitate crescută pentru furnizarea energiei 

regenerabile” – Alte surse de energie regenerabilă (SRE), cofinanțare din partea universității de 15%. 

 Art.10. Se aprobă adresa dnei lector dr. Abraham-Barna Corina Georgeta nr. 841/06.02.2019 cu 

privire la participarea universității la proiectul Orizont 2020 SwafS-09-2018-2019 GEinERA, fără 

cofinanțare din partea universității. 

Art.11. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație 

nr.423/23.01.2019, astfel:  

”Se hotărăște organizarea în cadrul universității a unui workshop cu tema Importanța etapei de planificare 

pentru derularea procesului de achiziții publice – roluri și responsabilități (ordonatori de credite/responsabili 

achiziții/personal implicat), care se va desfășura în data de 1 martie 2019. Taxa de participare va fi de 120 lei 

pentru două persoane din cadrul aceleași instituții, pentru persoanele care nu fac parte din USAMVBT”. 

 Art.12. Se aprobă numirea dnei dr.ing. Popa Diana responsabil cu activitatea de soluționare a 

petițiilor în cadrul Biroului Imagine și Relații Publice din cadrul universității. 

 Art.13. Se aprobă modificarea structurii și a componenței Biroului Imagine și Relații Publice, 

conform adresei nr.1245/19.02.2019. 

Art.14. Prezenta hotărâre se aduc 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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