
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1220 din 03.03.2020 

 

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 03.03.2020, 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, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 919/18.02.2020 

emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se aprobă organizarea Conferinţei Naţionale a Rectorilor la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara, în perioada 21.05.2020 – 

23.05.2020. 

Art.2. Se hotărăşte şi se aprobă programul alegerilor pentru funcţiile de prorector, decani şi prodecani, 

conform calendarului aprobat în şedinţa Senatului din data de 23.07.2019, astfel: 

09.03.2020 – desemnarea prorectorilor de către noul Rector ales 

09.03.2020 – 10.03.2020 – până la ora 1400 - depunerea la secretariatul facultăţii a candidaturilor pentru 

funcţia de Decan 

10.03.2020 – ora 1500 -  afişarea pe site-ul universităţii a candidaturilor pentru funcţia de Decan 

10.03.2020 – validarea de către Senatul universitar a Prorectorilor 

11.03.2020 – avizarea candidaturilor pentru funcţia de Decan de către Consiliul facultăţii 

16.03.2020 – începând cu ora 900 - derularea concursurilor pentru desemnarea Decanilor 

17.03.2020 - validarea de către Senatul universitar a Decanilor 

18.03.2020 – desemnarea prodecanilor de către Decani 

19.03.2020 – ora 900 - avizarea prodecanilor de către Consiliul facultăţii 

19.03.2020 – ora 1100 - validarea de către Senatul universitar a Prodecanilor 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerile facultăților cu privire la 

suplinirea prin plata cu ora a posturilor vacante, pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020. 

Art.4. Se hotătăşte şi se aprobă responsabilii pentru îndeplinirea măsurilor luate în urma vizitei EAEVE la 

Facultatea de Medicină Veterinară, astfel: 

➢ pentru implementarea neadecvată a măsurilor de biosecuritate şi biosiguranţă – prof.univ.dr. Herman 

Viorel 

➢ pentru repararea acoperişului în cadrul unităţii de Chirurgie - animale mici – prof.univ.dr. Acatincăi 

Stelian 

➢ pentru punerea în funcţiune a softului de înregistrare şi monitorizare pacienţi - prof.univ.dr. Herman 

Viorel 

Art.5. Se aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru spaţiile în suprafaţă de 223 m.p., aflate la 

parterul Căminului 3 din campusul universităţii, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.  

Art.6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.7. Se aprobă adresa dlui prof.univ.dr. Stanciu Sorin nr. 1212/02.03.2020 referitoare la media salariului 

net ca fiind1307 lei – pentru calcularea burselor sociale în semestrul II al anului universitar 2019-2020. 

Art.8. Se aprobă cererea dlui Scarlat Marius nr. 1209/02.03.2020 pentru restituirea taxei de şcolarizare în 

valoare de 1050 lei.                                                                                                    

Art.9. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Brad Ioan nr. 1210/02.03.2020 cu privire la iniţierea procedurilor 

de evaluare periodică a programului de studiu Ingineria şi managementul afacerilor agricole şi achitarea taxei 

aferente.                                                                                                                               

Art.10. Se aprobă retipărirea, la editura Agroprint, în 120 de exemplare, a cursului – Fiziopatologie generală, 

redactat de către Liliana Cărpinişan. 

Art.11. Se aprobă Tabelul de conversie a punctajelor în note obținute la autoevaluarea pentru anul 2019 

(anexa 1). 

 

 

 



 

 

 

 

Art.12. Se hotărăşte şi se aprobă înlocuirea dnei conf.univ.dr. Orboi Dora din calitatea de director al 

proiectului ROSE AG 291/SGU/CI/III C cu titlul: Centrul de învăţare open-space mecanism de sprijin academic 

şi social pentru studenţii din primul an de studii universitare de licenţă, cu dl. Gaşpar Sorin, coordonator în cadrul 

Unităţii de Management Proiecte. 

Art.13. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura posturilor pentru 

echipa de implementare a proiectului ROSE AG 291/SGU/CI/III C cu titlul: Centrul de învăţare open-

space mecanism de sprijin academic şi social pentru studenţii din primul an de studii universitare de 

licenţă director de proiect conf.univ.dr. Orboi Dora înlocuită de dl. Gaşpar Sorin, 24 de posturi în afara 

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

Umane nr. 223/03.03.2020. 
Art.14. Se hotărăşte şi se aprobă achiziţionarea a unui sistem traducere simultană portabilă cu căşti. 

Art.15. 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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