
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 4530 din 19.07.2018 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa ordinară din data de 19.07.2018, 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 nr. 4514/18.07.2018 şi 4515/18.07.2018 cu privire la proiectul 
Modernizarea şi echiparea infrastructurii educationale aferente Facultatilor de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare şi Management Agricol din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole şi Medicina 
Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara, propunerile rectorului, prorectorilor, 
facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor, studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiției 
propuse prin proiect – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – Proiect nr. AGR01/2018, 
elaborator S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L. şi Anexa privind descrierea sumară a 
investiției propuse a fi realizată prin proiectul Modernizarea şi echiparea infrastructurii educationale 
aferente Facultatilor de Tehnologia Produselor Agroalimentare şi Management Agricol din cadrul 
Universitatii de Stiinte Agricole şi Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din 
Timişoara pentru accesarea POR 2014-2020, Prioritatea 10.1, Obiectiv specific 10.2.            

Art.2. Se aprobă strategia privind monitorizarea implementării şi postimplementării proiectului 
Modernizarea şi echiparea infrastructurii educationale aferente Facultatilor de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare şi Management Agricol din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole şi Medicina 
Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din  Timişoara pentru accesarea POR 2014-2020, 
Prioritatea 10.1, Obiectiv specific 10.2. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse 
Umane nr. 2265/18.07.2018 referitoare la structura de posturi a echipei de implementare a proiectului 
Înfiinţarea unui Centru regional de consiliere pentru promovarea acvaculturii durabile,  Cod SMIS: 
122170 – 7 posturi în afara organigramei USAMVBT, finanţate integral din bugetul proiectului. 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa dlui conf.univ.dr. 
Mergheş Petru nr. 4529/19.07.2018 referitoare la reducerea cu 50% din taxa de închiriere a terenurilor 
de sport pentru cadrele didactice din USAMVBT. 

Art.5. Se aprobă următoarele: 
- contractele de comodat, de închiriere precum şi alte contracte care intră în sfera Direcţiei 

General Administrative  să fie gestionate de dl. Director General Administrativ – prof.univ.dr. 
Acatincăi Stelian, 

- contractele de cercetare să fie gestionate de dna Prorector Cercetare-inovare, transfer 
tehnologic – prof.univ.dr. Radulov Isidora 

- contractele de colaborare, parteneriate, acorduri etc. să fie gestionate de dl. Prorector Relaţii 
internaţionale şi activitate studenţi – prof.univ.dr. Stanciu Sorin. 

Art.6. Se aprobă achitarea cotizaţiei de membru, , a Consorţiului Universităţilor de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară – Ştiinţele Vieţii din România. 

Art.7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
 



 
 
 
Art.8. Se aprobă procesul-verbal al Comisiei pentru probleme studenţeşti nr. 4466/17.07.2018, 

întrunită în data de 13.07.2018, cu menţiunea că, dacă studenţii implicaţi nu plătesc pagubele 
constatate, vor fi exmatriculaţi din universitate. 

Art.9. Se aprobă achitarea taxei de membru al Asociaţiei Universitare a Francofoniei – A.U.F. 
Art.10. 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. Sorin Stanciu 
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