
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 5361 din 31.07.2019 

 
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 31.07.2019, 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 şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind taxele pentru 

camerele renovate din căminele studențești ale universităţii, astfel: 
- Căminul 1 şi Căminul 2 – 400 lei/loc/lună 
- Căminul 3 şi Căminul 4 – 450 lei/loc/lună. 
Art.2. Se hotărăște numirea dnei Flavia Bochiș ca responsabil gestionare cabaline pe universitate. 
Art.3. Se aprobă mărirea spațiului de găzduire a site-ului universităţii cu 120 GB. 
Art.4. Se aprobă Raportul de evaluare al comisiei de evaluare, Stațiunea Didactică Timișoara, pentru mijlocul 

fix Sera tip IND - Torontal. 
Art.5. Se aprobă numirea comisiei de licitație pentru mijlocul fix Sera tip IND - Torontal în următoarea 

componență: 
1. Prof.univ.dr. Acatincăi Stelian – președinte 
2. Balga Puiu - membru 
3. Cons.jr. Radulov Sorin – membru 
4. Ing. Urlan Sorin - membru 
5. Scarlat Marius – secretar comisie 
Art.6. Se aprobă participarea universităţii în cadrul competiţiei de proiecte POCU 201-2020, Axa prioritară 

6 – Educaţie şi competenţe, Obiectiv specific 6.13.: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar 
universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un 
potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate 
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, fără cofinanţare din partea universităţii. 

Art.7. Se aprobă numirea dlui prof.univ.dr. Borlea Florian ca responsabil în relația cu  Weihenstephan-
Triesdorf University of Applied Sciences și Parcul Național Semenic – Cheile Carașului. 

Art.8. 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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