
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 8330 din 28.11.2019 

 

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 28.11.2019, 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 calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe 

perioadă nedeterminată şi determinată, în semestrul I al anului universitar 2019-2020. 

Art.2. Se aprobă propunerea Consiliului de Administraţie de numire a Comisiei ştiinţifice pentru 

emiterea rezoluţiei cu privire la verificarea informaţiilor din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor 

universităţii pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă 

determinată, în semestrul I al anului universitar 2019-2020, având următoarea componenţă: 

    Preşedinte:  

Prof.univ.dr. Radulov Isidora 

    Membrii: 

Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu 

Prof.univ.dr. Danci Marcel 

Prof.univ.dr. Hădărugă Nicoleta 

Prof.univ.dr. Peţ Ioan 

Conf.univ.dr. Mederle Narcisa 

Conf.univ.dr. Crista Florin 

Şef lucr.dr. Şmuleac Laura 

Şef lucr.dr. Adamov Tabita 

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

Art.4. Se avizează  şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Procedura de organizare 

a vizitelor la Staţiunea Tinerilor Naturalişti. 

Art.5. Se avizează propunerea dlui prorector, prof.univ.dr. Iancu Tiberiu cu privire la Fişa 

postului-anexă la Contractul individual de muncă – corelarea cu cerinţele impuse de standardele 

CNATDCU şi reglementarea modului şi periodicităţii efectuării verificării/monitorizării/evaluării 

atingerii obiectivelor asumate de către personalul didactic prin fişa individuală a postului. 

Art.6. Se avizează următoarele proceduri: 

1. Procedura operaţională privind accesul cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor în 

cadrul infrastructurii de cercetare a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara 

 

 



 

 

2. Procedură operaţională privind recunoaşterea de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara a funcţiilor 

didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar 

acreditate din străinătate 

3. Procedură privind recunoaşterea în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara a calităţii de conducător 

de doctorat sau a abilitării 

Art.7. Se aprobă propunerea Comisiei pentru probleme studenţeşti nr. 8149/22.11.2019 cu 

privire la excluderea din cămin până la finalul semestrului pentru abateri grave a studentului IVAŞCU 

DARIUS, student anul III la Facultatea de Horticultură şi Silvicultură. 

Art.8. Se aprobă adresa Asociaţiei de Standardizare din România cu privire la susţinerea din 

punct de vedere logistic, în cadrul universităţii, pentru desfăşurarea Conferinţei Balcanice în domeniul 

standardizării, în ultima săptămână din luna septembrie 2020. 

Art.9. Se aprobă referatul dlui Bârlădian Valentin nr. 8256/26.11.2019, în calitate de 

administrator al SC Sigma Ster Company, cu privire la achitarea costurilor suplimentare rezultate în 

urma modificărilor unor piese de mobilier. 

Art.10. Se aprobă referatul de necesitate a dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 8304/28.11.2019 

cu privire la achitarea contravalorii biletelor de avion pentru membrii comisiei de acreditare EAEVE 

(opt persoane). 

Art.11. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Tulcan Camelia nr. 8328/28.11.2019 de 

multiplicare a referatelor necesare procesului de evaluare a cadrelor didactice. 

Art.12. Se avizează propunerea Consiliului Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere nr. 

8031/19.11.2019 de numire a dlui prof.univ.dr. Peţ Ioan în funcţia de decan interimar al facultăţii, 

începând cu data de 01.12.2019.  

Art.13. Se aprobă structura de posturi pentru echipa de implementare a contractelor de prestări 

servicii de consultanţă, două (2) posturi în afara organigramei universităţii, finanţate integral din bugetul 

proiectului, conform adresei Direcţiei Resurse Umane nrr. 1376/26.11.2019. 

Art.14. Se aprobă adresa Direcţiei Resurse Umane nr.1360/21.11.2019 cu privire la revizuirea 

echipei de implementare a proiectului Interreg IPA-CBC, PA 2.2.1/279 RORS-279 cu titlul „Cross-

border network for education and research of natural resources, în cadrul programului INTERREG IPA 

CROSS BORDER COOPERATION ROMÂNIA - SERBIA, astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Nume Responsabilități Ore/zi 

1. Crista Florin Laurenţiu Project manager 2 

2. Hotea Ionela Project manager assistant 2 

3. Gaşpar Sorin  Technical Coordinator 2 

4. Radulov Isidora Envirronmental protection expert 2 

5. Imbrea Ilinca Biology expert 2 

6. Crista Laura Alina Chemistry expert 2 

7. Botoş Lucian Soil expert 2 

8. Niță Lucian Pedology expert 2 

9. Berbecea Adina Expert for heavy metals analysis 2 

10. Bănățean Dunea Ioan Expert for biological risk assessment 2 

11. Lațo Alina Environmental researcher 2 

12. Bătrîna Ştefan Laurenţiu Chemical technician 2 

13. Cheț Cornelia Financial manager 2 

14. Radulov Sorin Niki Procurement expert 2 

 



 

 

 

Art.15. Se aprobă structura de posturi pentru echipa de implementare a proiectului „WiseFarmer: 

Connecting Farm Generations in the Digital Age” 2019-1-HU01-KA204-061083, cinci (5) posturi în 

afara organigramei universităţii, finanţate integral din bugetul proiectului, conform adresei Direcţiei 

Resurse Umane nrr. 1377/26.11.2019. 

Art.16. Se aprobă adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 1388/28.11.2019 cu privire la decontarea  

unor cheltuieli neeligibile din proiectul POCU/320/6/21/121103-EPA-Educaţie, Performanţă, 

Angajabilitate, care vor fi suportate din regia USAMVBT.  

Art.17. Se aprobă propunerea privind numirea Consiliului de integritate academică, în cadrul 

proiectului CNFIS-FDI-2019-0591, astfel:  

1. Conf.univ.dr. Crista Florin – preşedinte 

2. Şef lucr.dr. Moatăr Mihaela - membru 

3. Prof.univ.dr. Pîrvulescu Luminiţa - membru 

4. Conf.univ.dr. Dogaru Diana - membru 

5. Prof.univ.dr. Ştef Lavinia - membru 

6. Prof.univ.dr. Nichita Ileana - membru 

7. Cercetător Gaşpar Sorin – membru 

8. Student doctorand Ştefan Bătrîna – membru 

9. Student masterand Manciu Florina – membru 

10. Student Creţ Bianca - membru 

Art.18. Se aprobă adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 1384/27.11.2019 cu privire la programarea 

concediilor de odihnă pentru anul universitar 2019-2020, astfel: 

- 23.12.2019 – 10.01.2020 – perioada vacanţei de iarnă (11 zile lucrătoare); 

- 21.04.2020 – 24.04.2020 – perioada vacanţei de Paşte ( 4 zile lucrătoare); 

- 21.07.2020 – 31.08.2020 – perioada vacanţei de vară (30 zile lucrătoare). 

Programarea concediilor de odihnă pentru anul universitar 2019-2020 va fi aplicabilă 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din universitate. 

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. Stanciu Sorin 
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