
 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 1779 din 07.04.2020 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința extraordinară din data de 07.04.2020, 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, adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 1669/26.03.2020, 

adresa Rectoratului nr. 1700/30.03.2020 şi Decizia MEC-UMPFE nr. 85/12.03.2020, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de asistent 

universitar, şef lucrări şi profesor (Comisia Medicină Veterinară) pe perioadă nedeterminată/determinată şi Fişa 

de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii de prezentare la concursul pentru 

ocuparea postului de profesor pe perioadă nedeterminată/determinată (Comisia Medicină Veterinară). 

Art.2. Se aprobă depunerea, în cadrul competiţiei CEI Extraordinary Call for Proposal 2020, a două proiecte 

pe aria de intervenţie: Education and E-learning/distance learning (EDU). 

Art.3. Se hotăreşte ca, toate achiziţiile să fie justificate temeinic, acestea fiind aprobate de către Prorectorul 

cu cercetarea pentru achiziţiile din contracte/proiecte de cercetare sau de către directorul general administrativ în 

cazul altor tipuri de achiziţii. 

Art.4. Se hotăreşte ca, directorii de proiecte ROSE care doresc derularea activităţilor pe perioada stării de 

urgenţă, să solicite Consiliului de Administraţie aprobarea pentru continuarea acestora, cu asumarea 

responsabilităţilor tuturor cheltuielilor generate de implementarea activităţilor. 

Art.5. Se aprobă demararea Proiectului Pilot Educaţional: #USAMVBTsuntEU, începând cu anul universitar 

2020-2021. 

Art.6. Se hotărăşte şi se aprobă demararea campaniei de strângere de fonduri pentru combaterea COVID-19. 

Suma va fi redirecţionată către Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.  

Art.7. Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al 

Judeţului Timiş pentru alocarea unui autocar de transport persoane, durata contractului fiind pe toată perioada 

stării de urgenţă. 

Art.8. Se aprobă oferta Editorial–Promoţională de la Ofensiva Economico-Financiară pentru promovarea 

universităţii în format tipărit şi online. 

Art.9. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de locaţiune nr.1/C/193 din data de 20.08.2018 

încheiat între PROFI ROM FOOD SRL şi universitate. 

Art.10. Se aprobă cererea dlui Director SDT Dumitrescu Ion nr. 1683/20.03.2020 cu privire la solicitarea SC 

OLI&BOBO SERVICE SRL de închiriere a unui spaţiu constând din „spaţiu magazie în suprafaţă de 150 mp şi 

platformă betonată în suprafaţă de 200 mp, în zona din spatele serelor dezactivate”. Durata contractului de 

închiriere va fi pentru o perioadă de patru (4) ani. 

Art.11. Se respinge cererea dlui Director SDT Dumitrescu Ion nr. 1637/20.03.2020 cu privire la solicitarea 

SC STAR COMPANY SRL de închiriere a unui spaţiu constând din „spaţiu hala centrală termică în suprafaţă de 

300 mp, în zona din spatele serelor dezactivate”. 

Art.12. 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. David Gheorghe 
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