
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 402 din 30.01.2020 

 

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 30.01.2020, 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 tarifele de închiriere a diferitelor spaţii expoziţionale în cadrul Expoziţiei Banat Agralim, 

care va avea loc în perioada 22.05.2020 – 24.05.2020, astfel: 

Taxă de participare (înscriere în Catalogul Expoziţiei şi ecuson de participant) – 50 lei/expozant 

Stand expoziţional (3 m front expoziţional x 2 m adâncime = 6 m.p.) – 1000 lei/stand 

Spaţiu neamenajat (spaţiu înierbat) pentru firmele de alimentaţie publică – 115 lei/m.p. 

Spaţiu neamenajat – platformă betonată – 70 lei/mp 

Spaţiu verde neamenajat (pentru maşini şi utilaje agricole ş.a.) – 20 lei/m.p. 

Cort (4 x 5 = 20 m.p.) – 500 lei/cort 

Art.2. Se hotărăşte demararea efectuării unui studiu de fezabilitate pentru spaţiul Expoziţional şi de 

Agrement din cadrul campusului USAMVBT. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea rectorului de modificare a 

tarifelor pentru chiria apartamentelor de serviciu din cadrul Staţiunii Didactice Timişoara, astfel:  

- Pentru apartamentele cu două camere – 200 lei/lună; 

- Pentru apartamentele cu trei camere – 300 lei/lună. 

Perioada pentru care se vor încheia contractele de închiriere va fi pentru un an de zile. 

Art.4. Se aprobă cererea dnei Libotean Paraschiva Lenuţa nr. 45/14.01.2020 pentru închirierea unui 

apartament de serviciu din cadrul Staţiunii Didactice Timişoara. 

Art.5. Se aprobă adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 81/30.01.2020 cu privire la scoaterea la concurs a 

următoarelor posturi: 

- 2 posturi administrator financiar; 

- 1 post magazioner; 

- 4 posturi îngrijitori curăţenie; 

- 1 post îngrijitor spaţii verzi; 

- 4 posturi muncitori calificaţi; 

- 1 post muncitor calificat zootehnie. 

Art.6. Se respinge cererea dnei conf.univ.dr. Orboi Manuela Dora nr. 145/16.01.2020 cu privire la structura 

Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul USAMVBT, aferentă anului 2020. 

Art.7. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara - în anul universitar 2020 – 2021 – R028. 

Art.8. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2020 – 2021 – R029. 

 Art.9. Se aprobă demarării procesului de revizie a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii la studiile universitare de doctorat - IOSUD-USAMVB Timişoara în anul universitar 2020/2021 – R030. 

 Art.10. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de finalizare a studiilor (licenţă şi master) în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara pentru anul universitar 2019-2020 – R038. 

  

 

 



 

 

 

 Art.11. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului pentru transferul creditelor. 

 Art.12. Se respinge semnarea Actului adiţional la contractul de prestări servicii de pază nr. 

2610/6132/07.04.2017 cu Nei Divizia de Securitate SRL. 

Art.13. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.14. Se aprobă propunerea dnei conf.univ.dr. Raba Diana nr. 296/23.01.2020 de exmatriculare din cadrul 

Colegiului Terţiar Nonuniversitar USAMVBT a următorilor cursanţi: Costig Mihai-Alexandru şi Cîrcu Marian 

Ionuţ, începând cu data de 01.02.2020. 

Art.15. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea dnei conf.univ.dr. Raba 

Diana nr. 295/23.01.2020 ca desfăşurarea orelor la Colegiului Terţiar Nonuniversitar USAMVBT să se efectueze 

până la ora 2100. 

Art.16. Se aprobă cererea dlui Langhe Sebastian nr. 384/29.01.2020, în sensul mutării punctului de lucru al 

Sebastian Langhe I.I. de la Bibilioteca USAMVBT în holul Facultăţii de Inginerie Alimentară. 

Art.17. Se aprobă propunerea dlui director SDT, dr.ing. Dumitrescu Ion de demarare a procedurilor de 

achiziţionare, în leasing, a două combine agricole. 

Art.18. Se aprobă ca, toate contractele, având ca obiect închirierea spaţiilor pentru afişaj publicitar, să fie 

prelungite până la data de 30.06.2020. 

Art.19. Se hotărăşte ca, vânzarea fierului vechi nedezmembrat, rezultat din casarea serelor, să se facă prin 

licitaţie publică. 

Art.20. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 

67/27.01.2020 referitoare la majorarea salariilor începând cu 01.01.2020 conform Legii nr.153/2017. 

Art.21. Se aprobă adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 66/27.01.2020 cu privire la acordarea gradaţiilor de 

merit pentru perioada 01.01.2020 – 01.01.2025 pentru personalul didactic auxiliar. 

Art.22. 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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