
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1676 din 06.03.2019 

 

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 06.03.2019, 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 Tabelul de conversie a punctajelor obținute la autoevaluare (anexa 1). 

Art.2. Se aprobă propunerile facultăților privind numirea comisiilor pentru concursul de admitere la 

programele de studii universitare de licență și master, sesiunile iulie și septembrie precum și comisiile de 

analiză și soluționare a contestațiilor. 

Art.3. Se aprobă propunerilor facultăților privind numirea comisiilor pentru examenul de diplomă și 

examenul de disertație, sesiunile iulie, septembrie 2019 și februarie 2020, precum și comisiile de soluționare 

a contestațiilor. 

Art.4. Se aprobă componența comisiei de admitere pe universitate la programele de studii universitare 

de licență și master, astfel: 

Președinte: 

Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin  

Membrii: 

1. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu 

2. Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 

3. Prof.univ.dr. Radulov Isidora 

4. Prof.univ.dr. Imbrea Florinel 

5. Conf.univ.dr. Camen Dorin 

6. Prof.univ.dr. Brad Ioan 

7. Prof.univ.dr. Herman Viorel 

8. Prof.univ.dr. Riviș Adrian 

9. Prof.univ.dr. Păcală Nicolae 

10. Șef lucr.dr. Moisa Sebastian - secretar 

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.6. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a următoarelor: 

a. Caiet de practică în 125 exemplare, redactat de către Bănățean Dunea Ioan și Crista Florin 

b. Fiziopatologie generală, retipărire în 100 exemplare, redactat de către Cărpinișan Liliana 

c. General Pathophysiology, retipărire în 25 de exemplare, redactat de către Cărpinișan Liliana 

Art.7. Se aprobă numirea dnei conf.univ.dr. Raba Diana Nicoleta în funcția de director și a dnei 

conf.univ.dr. Mișca Corina Dana în funcția de director adjunct a Colegiului de Învățământ Terțiar 

Nonuniversitar USAMVBT. 

Art.8. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Orboi Manuela nr. 1331/20.02.2019 privind desfășurarea 

evenimentului ”Banii în ecuația student 1.0 vs Angajat 4.0” care va avea loc în data de 6 martie 2019, ora 12 

în cadrul universității. 

 



 
Art.9. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Orboi Manuela nr. 1330/20.02.2019 pentru aprobarea unei 

sume de bani necesară desfășurării activității de informare a elevilor din clasele X-XI asupra rutelor 

ocupaționale din cadrul curriculei Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele 

Mihai I al României" din Timișoara. 

Art.10. Se aprobă Acordul de colaborare cu F.B.R. Towers SRL. 

Art.11. Se avizează și se transmite spre aprobare senatului universitar adresa Direcției Resurse Umane 

nr. 274/01.03.2019 privind structura de posturi a echipei de implementare a proiectului cu titlul ”Testarea 

fertilizanților AZOMUREȘ în condițiile pedoclimatice din Vestul României”, 8 posturi în afara organigramei 

universității, finanțate integral din bugetul proiectului. 

Art.12. Se avizează și se transmite spre aprobare senatului universitar adresa Direcției Resurse Umane 

nr. 280/04.03.2019 privind structura de posturi a echipei de implementare a proiectului cu titlul ”The effect of 

Ecobiolog@ on broiler health status and live performances compared to other common gut health solutions”, 

5 posturi în afara organigramei universității, finanțate integral din bugetul proiectului. 

Art.13. Se aprobă adresa nr. 1520/27.02.2019 pentru prelungirea contractului individual de muncă pe 

postul de șofer în cadrul Facultății de Medicină Veterinară a domnului Zdroba Victor pentru 1 an de zile, 

începând cu data de 1 martie 2019. 

Art.14. Se aprobă cererea dlui director al SDT dr.ing. Dumitrescu Ion nr.1669/06.03.2019 cu privire 

la închirierea unor spații aflate în proprietatea USAMVBT, constând în hală în suprafață de 100 m.p., pentru 

1 an de zile, de către societatea Istra Mark SRL. 

Art.15. Se aprobă cererea dlui director al SDT dr.ing. Dumitrescu Ion nr.1668/06.03.2019 cu privire 

la închirierea unor spații aflate în proprietatea USAMVBT (Km 6) constând din spațiu de birouri în suprafață 

de 160 m.p. și platformă betonată în suprafață de 200 m.p., pentru 1 an de zile, de către societatea Biro Jozsef 

Agro I.I. 

Art.16. Se aprobă cererea dlui director al SDT dr.ing. Dumitrescu Ion nr.1665/06.03.2019 cu privire 

la închirierea unor spații aflate în proprietatea USAMVBT constând în hală în suprafață de 100 m.p., pentru 1 

an de zile, de către societatea Marios Metalikes SRL. 

Art.17. Se respinge cererea dlui director al SDT dr.ing. Dumitrescu Ion nr.1667/06.03.2019 cu privire 

la închirierea unor spații aflate în proprietatea USAMVBT constând din Magazie-Atelier în suprafață de 164 

m.p. de către societatea Fitgaz-Rec SRL. 

Art.18. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Statul de funcții pentru Colegiul  

de Învățământ Terțiar Non-universitar ”USAMVBT”, an universitar 2019-2020. 

Art.19. 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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