
 

 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 5891 din 25.09.2018 

 

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 25.09.2018, 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 rectorului, prorectorilor, facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale 

angajaţilor, studenţilor, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăşte modificarea Contractelor de şcolarizare în regim “cu taxă” în sensul eliminării clauzei 

cu privire la aplicarea penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de 

întârziere.  

Art.2. Se hotărăşte ştergerea datoriilor reprezentând penalităţi de întârziere a achitării taxelor de 

şcolarizare înregistrate până la data prezentei. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura anului universitar 2018-

2019. 

Art.4. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a următoarelor: 

a. Etologie, Comportamentul animalelor domestic în 50 de exemplare, redactat de către Ferician 

Mihaela Liana; 

b. Biologie Animală în 150 de exemplare, redactat de către Ilie Marius Stelian, Imre Mirela; 

c. Managementul calităţii în 20 de exemplare, redactat de către Liana Maria Alda, Ioana Mihaela Bălan 

d. Propedeutics Surgical Techniques în 60 de exemplare, redactat de către Igna Cornel, Cristian Zaha 

e. Clinica chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii în 15 exemplare, redactat de către Igna Cornel 

f. Repertoar de cazuri clinice pentru Clinica chirurgicală în 15 exemplare, redactat de către Igna Cornel 

g. Pleuropneumonia porcului în 50 de exemplare, redactat de către Pascu Corina 

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.6. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Grozea Adrian nr. 4805/30.07.2018 cu privire la alocarea unor 

fonduri pentru achiziţionarea de furaje pentru efectivul piscicol din cadrul Unităţii de cercetare în acvacultură de 

la Pădurea Verde, pentru o perioadă de 120 de zile. 

Art.7. Se aprobă cererea dlui şef lucr.dr. Herbei Mihai nr. 5845/24.09.2018 privind prelungirea 

abonamentelor la următoarele reviste: Coordonates şi IEEE Geoscience and remote sensing letters. 

Art.8. Se aprobă cererea dnei director interimar DPPD, lector dr. Narcisa Crista, nr. 1929/19.09.2018 

pentru Acordul cadru privind efectuarea stagiului de practică pedagogică şi Convenţia de colaborare privind 

efectuarea stagiului de practică pedagogică de către studenţii USAMVBT, pentru anul universitar 2018-2019. 

Art.9. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar rectificarea bugetului pentru anul 

2018 şi proiecţia de buget pentru anul 2019 a Clinicilor Veterinare Universitare. 

Art.10. Se  avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind Comisia 

electorală pentru organizarea alegerilor pentru funcţia de director al Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, astfel: 

1. Prof.univ.dr. Stanciu Sorin – preşedinte 

2. Prof.univ.dr. Nichita Ileana – membru 

3. Prof.univ.dr. Pîrvulescu Luminiţa – membru 

4. Prof.univ.dr. Ştef Lavinia - membru  

5. Prof.univ.dr. Traşcă Teodor – membru 

6. Şef lucr.dr. Moatăr Mihaela – membru 

7. Şef lucr.dr. Şmuleac Laura – membru 

 

 

 

 



 
 

Art.11. Se  avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar calendarul alegerilor pentru 

funcţia de director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, astfel: 

01.10.2018 până la ora 1400 – depunerea candidaturilor şi a Planului de management la Preşedintele 

Comisiei de alegeri 

02.10.2018 până la ora 1400 – afişarea Planului de management pe site-ul universităţii 

03.10.2018 de la ora 800-1000 – desfăşurarea alegerilor în Sala de Conferinţe a USAMVBT – turul I 

03.10.2018 de la ora 1000-1100 – desfăşurarea alegerilor în Sala de Conferinţe a USAMVBT – turul II 

03.10.2018 până la ora 1200 – afişarea rezultatelor pe site-ul universităţii 

Art.12. Se aprobă ca spaţiul din holul Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere să fie folosit, 

pentru promovarea produselor, de următoarele bănci comerciale: BRD, B.C.R. şi Raiffeisen Bank. 

Art.13. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Tîrziu Emil nr. 5484/12.09.2018 pentru susţinerea financiară 

a proiectului cu titlul “Înfiinţarea unui centru regional de consiliere pentru promovarea acvaculturii durabile” în 

cadrul programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, contract nr. 141/16.07.2018. 

Art.14. Se aprobă cererea nr. 5802/21.09.2018 de modificare a componenţei Biroului studenţi străini din 

cadrul USAMVBT, în sensul înlocuirii dnei şef lucr.dr. Mănescu Camelia cu dna conf.univ.dr. Tonea Elena. 

Art.15. Se aprobă cererea nr. 5803/21.09.2018 privind modificarea componenţei Biroului Alumni din în 

sensul înlocuirii dnei prof.univ.dr. Iordănescu Olimpia cu dl şef lucr.dr. Laţo Karel Iaroslav. 

Art.16. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea prorectorului Educaţie 

şi Asigurarea Calităţii privind tariful pentru plata cu ora pentru programele de studii universitare predate în limbi 

străine, astfel: curs – 60 RON brut/oră fizică, lucrări practice – 50 RON brut/ora fizică (tarifele includ şi 

coeficientul de 1,25 de transformare a orelor convenţionale în ore fizice). 

Art.17. Se aprobă solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara cu privire la organizarea în cadrul 

universităţii a cinci (5) secţii de votare în vederea desfăşurării Referendumului national pentru revizuirea 

Constituţiei care va avea loc în perioada 6-7 octombrie 2018. 

Art.18. Se aprobă cererea SC BS TRUST SRL nr. 5527/14.09.2018 pentru închirierea, până la data de 

31.12.2019, a spaţiului compus din hală în suprafaţă de 150 m.p. şi un spaţiu birou de 24 m.p. situat la Ferma nr.9 

– Pădurea Verde. 

Art.19. Se aprobă cererea SC ILGIBOFER SRL nr. 5869/25.09.2018 pentru închirierea unui spaţiu de 2 

m.p. situat în parcarea laterală a Bibliotecii USAMVBT, în perioada 30.09.2018 – 06.10.2018. 

Art.20. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dnei Branea Eugenia nr. 

5770/20.09.2018 privind reducerea taxei de şcolarizare cu 50%, pentru anul universitar 2018-2019. 

Art.21. Se aprobă cererea dnei ing. Bernstein Gabriela nr. 5781/20.09.2018 privind suplimentarea unui 

număr de 672 ore suplimentare de pază şi supraveghere, de către firma de pază, în perioada 28.09.2018 – 

12.10.2018, în intervalul orar 1900–700. 

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. Sorin Stanciu 
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