
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1932 din 28.04.2020 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 28.04.2020, 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, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă solicitările de derulare a activităţilor, pe perioada stării de urgenţă, cu 

asumarea responsabilităţilor tuturor cheltuielilor generate de implementarea activităţilor, pentru 

următoarele sub-proiecte ROSE: 

➢ 51/SGU/I - Director de grant al sub-proiectului, conf.univ.dr. Tulbure Cristina 

➢ AG100/SGU/CI/II - Director de grant al sub-proiectului, conf.univ.dr. Orboi Manuela Dora 

➢ AG183/SGU/NC/II – Director de grant al sub-proiectului, şef lucr.dr. Iancu Ionica Mihaela 

➢ AG186/SGU/NC/II – Director de grant al sub-proiectului, conf.univ.dr. Nicula Mărioara 

➢ AG189/SGU/NC/II –Director de grant al sub-proiectului, conf.univ.dr. Becherescu 

Alexandra 

➢ AG192/SGU/NC/II – Director de grant al sub-proiectului, conf.univ.dr. Mişcă Corina Dana 

Art.2. Se respinge solicitarea dnei conf.univ.dr. Buzatu-Goanţă Cornelia nr. 1913/27.04.2020 

referitoare la acceptul pentru participarea în calitate de membru al Comitetului de Management la 

Acțiunea COST „Pan European Network for Climate Adaptative Forest Restoration and Reforestation” 

(PEN-CAFoRR). 

 Art.3. Se hotărăşte şi se aprobă ca universitatea să fie reprezentată de domnul conf.univ.dr. Fora 

Ciprian George pentru toate acţiunile derulate în cadrul PROGRAMULUI COST.  

Art.4. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 1925/28.04.2020 cu privire la 

achitarea facturii către Keystone Academic Solutions reprezentând servicii de găzduire pe internet, 

pentru perioada 1 iunie 2020 – 31 august 2020. 

Art.5. Se aprobă achiziţionarea de materiale de protecţie (măşti de unică folosinţă – 2000 buc., 

măşti FPP2 – 1000 buc., mănuşi chirurgicale – 2000 buc. şi viziere – 10 buc.) şi dezinfectanţi. 

Art.6.  Se aprobă achiziţionarea unei prese de ulei şi a unei mori pentru făină. 

Art.7. Se hotărăşte şi se aprobă a nu se exercita calea de atac a recursului în dosarul cu nr. 

904/59/2019, având în vedere faptul că, reclamantul oricum urma a fi cooptat în Şcoala Doctorală 

Medicină Veterinară începând cu anul universitar 2020-2021. 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse 

Umane nr. 381/28.04.2020 pentru suplimentarea de posturi (1 post expert grup ţintă şi strategii de 

practică 3/specialist în relaţii publice), în afara organigramei, finanţate integral din bugetul proiectului 

POCU/90/6.13/6.14/109021 cu titlul: „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, 

industrie şi servicii”. 

 

 

 



 

 

 

Art.9. Se hotărăşte şi se aprobă trasmiterea unei adrese către SC RCS and RDS SA pentru 

suspendarea temporară a serviciului de furnizare date (internet) şi televiziune pentru căminele studenţeşti 

1-4 şi scutirea de la plata abonamentului aferent acestuia pentru perioada 01.05.2020 – 30.09.2020. 

Art.10. Se amână aprobarea componenţei comisiilor pentru concursul de admitere, sesiunea 

2020, a comisiilor pentru examenul de licenţă sau diplomă şi a comisiilor pentru examenul de disertaţie. 

Art.11. 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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