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HOTĂRÂREA 

nr. 4055 din 06.06.2017 

 

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

Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 06.06.2017, în conformitate cu prevederile art. 76 

din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere propunerile rectorului, prorectorilor, facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor 

şi studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăște ca universitatea să susțină proiectele de cercetare – dezvoltare prin care se poate recupera 

cofinanțarea acestora. 

Art.2. Se hotărăște ca personalul didactic și de cercetare să nu angajeze instituția în proiectele de cercetare fără 

informarea prealabilă a prodecanului cu cercetarea /prorectorului cu cercetarea – inovarea și transfer tehnologic și 

fără aprobarea instituției. 

 Art.3. Se respinge propunerea de proiect INTERREG EUROPE cu titlul Danube AKIS Knowledge Platform 

deoarece valoarea cofinanțării depășește cheltuielile care pot fi recuperate din proiect.  

Art.4. Se avizează toate cererile privind calitatea de expert în cadrul UEFISCDI cu excepția celei a doamnei 

prof.univ.dr. Monica Butnariu, care se respinge. 

Art.5. Se aprobă contractarea creditelor de angajament pentru anul 2018, solicitate de către UEFISCDI, pentru 

proiectul BRIDGE nr. 158G, director de proiect prof.univ.dr. Alexa Ersilia. 

Art.6. Se aprobă Acordul de parteneriat cu Asociația Activ pentru realizarea activităților din cadrul proiectului 

GREEN LAB în cadrul competiției naționale de proiecte „Idei în Țara lui Andrei” 2018. 

Art.7. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 15 exemplare, a Ghidului pentru examenul de licență, 

specializarea Protecția plantelor. 

Art.8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.9. Se numește Comisia de alegeri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor reprezentanților salariaților în 

vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la nivelul USAMVBT astfel: 

Președinte: 

Prof.univ.dr. Stanciu Sorin  

Membrii:  

Prof.univ.dr. Oprescu Ion 

Prof.univ.dr. Dronca Dorel 

Conf.univ.dr. Dogaru Diana  

Șef lucr.dr. Cristea Teodor  

Art.10. Se hotărăște scoaterea din planurile de învățământ a disciplinelor DPPD pentru anul I Master și anul IV 

Medicină Veterinară corespunzătoare Nivelului II. 

Art.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet a 

universității. 

 

 

                       

                    Rector,                           Secretar şef interimar, 

Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin               Dr.ing. Popa Carolina 

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 

 


