
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 919 din 18.02.2020 

 

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 18.02.2020, 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 transmiterea către ARACIS a solicitării privind iniţierea procedurilor de 

evaluare periodică instituţională şi achitarea taxei aferente. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Clinicilor Veterinare Universitare ale Facultăţii de Medicină Veterinară 

Timişoara – R045. 

Art.3. Se aprobă demararea procedurii de elaborare a Metodologiei privind recunoaşterea 

perioadelor de studii efectuate în străinătate. 

    Art.4. Se hotărăşte şi se aprobă ca tariful pentru închirierea spaţiilor de la parterul Căminului 3 

din campusul universităţii, în suprafaţă de 223 m.p., să fie de 4480 lei/lună. Costurile cu utilităţile 

aferente sunt următoarele:  

- apă caldă menajeră + încălzire – 146.30 lei/lună/cameră 

- apă + canal – 31.80 lei/lună/cameră 

Costurile aferente cu energia electrică vor fi în regim contorizat. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse 

Umane nr. 148/17.02.2020 privind suplimentarea de posturi – 1 post – în afara organigramei 

universităţii, finanţat integral din bugetul proiectului POCU/90/6.1/6.14/108860 cu titlul: „Dezvoltă 

abilităţi practice pin Agro&Tehnic Intership”. 

Art.6. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 886/18.02.2020 cu privire la 

servirea mesei de prânz, la Cantina universităţii, cu membrii comisiei EAEVE, în perioada 25.02.2020 

– 28.02.2020. 

Art.7. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 887/18.02.2020 pentru plata 

asigurării pentru membrii comisiei EAEVE, care vor efectua vizita de evaluare, în perioada 23.02.2020 

– 28.02.2020. 

Art.8. Se aprobă cererea dnei prof.univ.dr. Botău Dorica nr. 814/14.02.2020 în sensul participării 

la Expoziţia de invenţii PRO INVENT 2020 de la Cluj Napoca şi achitarea taxei pentru standul 

universităţii. 

Art.9. Se aprobă cererea dlui Bad Florin Virgil nr. 724/12.02.2020, student la Facultatea de 

Medicină Veterinară, prin care solicită o copie a înregistrărilor de pe camera de filmat din faţa Căminului 

3 al universităţii pentru perioada 04.02.2020 – 10.02.2020. 

Art.10. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.11. Se aprobă scrisoarea de intenţie pentru adeziunea la proiectul PRO.CEA.N. (Proiectul 

Cerealelor Antice şi alte specii Nutraceutice), responsabil prof.univ.dr. Şumălan Radu. 

Art.12. Se aprobă propunerea ca dl. Vîjiac Iuxel să fie coordonator al Unităţii de Management 

Proiecte, pentru un an de zile. 

Art.13. Se aprobă propunerea ca dl. prof.univ.dr. Grozea Adrian să fie responsabil cu sectorul 

de Acvacultură de la Ferma nr.9 - Pădurea Verde din cadrul USAB - Staţiunea Didactică Timişoara. 

 

 

 



 

 

Art.14. Se aprobă solicitarea dlui conf.univ.dr. Fora Ciprian nr. 841/17.02.2020 pentru 

încheierea unui contract de comodat între USAMVBT şi Asociaţia „Centrul Româno-German de 

Pregătire şi Perfecţionare Profesională în Domeniul Agriculturii” din Voiteg, pentru o perioadă de 4 ani. 

Art.15. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Gherle (Chiş) Codruţa nr. 885/18.02.2020 de 

reducere cu 50% a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020. 

Art.16. Se aprobă solicitarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului 

Timiş nr. 918/18.02.2020 privind punerea la dispoziţie a unui număr 5-6 săli din cadrul universităţii 

pentru organizarea exerciţiului internaţional EU MODEX care se va desfăşura în perioada 04-

09.05.2020. 

Art.17. Se hotărăşte şi se aprobă ca, începând cu data de 16 martie 2020, accesul studenţilor în 

campusul universităţii cu autovehiculele personale, să se facă exclusiv pe baza legitimaţiilor de student 

(cardului de acces), iar parcarea se va face doar în zonele special destinate în acest sens. Studenţii vor fi 

informaţi de către decanate, pe bază de semnătură individuală, în legătură cu respectarea acestor 

prevederi. 

Art.18. Se hotărăşte şi se aprobă conţinutul pachetului de promovare a universităţii care va fi 

oferit invitaţilor cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţare. 

Art.19. Se aprobă propunerea dlui prof.univ.dr. Riviş Adrian nr. 890/18.02.2020 referitoare la 

perceperea unei garanţii în valoare de 1000 lei pentru camerele din căminul universităţii în care vor fi 

cazaţi 30 de elevi ai Liceului Tehnologic “Valeriu Braniște” din Lugoj, în perioada 23.03.2020-

27.03.2020. 

Art.20. 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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