
 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 7400 din 13.11.2018 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedinţa extraordinară din data de 13.11.2018, 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, cererilor cadrelor didactice, 
angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, art.15 din Hotărârea Consiliului de 
Administraţie nr. 6718/22.10.2018, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se hotărăşte ca premierea rezultatelor cercetării să se desfăşoare în data de 13 decembrie 

2018, ora 1200, iar cuantumul premiilor să fie, astfel:  
- pentru articole ştiinţifice – 1000 Euro - zona roşie; 500 Euro – zona galbenă şi 250 Euro-

zona alb/gri 
- contractele de cercetare/consultanţă – 1000 lei. 
Art.2. Se hotărăşte premierea cadrelor didactice participante la Agronomiada 2018 şi care au 

obţinut locul I cu suma de 500 RON. 
Art.3. Se hotărăşte ca Fundaţia Excelsior Alumni a USAMVBT să acorde, în cadrul Galei 

Premiilor USAMVBT, nouă premii. 
Art.4. Se aprobă cererile dnei Han Emanuela Bianca nr. 7378/13.11.2018, Tămaş Roxana 

Florina nr. 7377/13.11.2018 şi Parasca Ana-Maria Theodora nr. 7357/12.11.2018 de acordare a unui 
ajutor social ocazional.  

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.6. Se hotărăşte ca dna şef lucr.dr. Popescu Iuliana să fie responsabilă cu gestiunea deşeurilor 

provenite din activităţile  de cercetare. 
Art.7. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului de competiţii interne de 

proiecte de cercetare – R066 şi a Regulamentului de premiere a rezultatelor cercetării – R080. 
Art.8. Se hotărăşte solicitarea unor daune morale în valoare de 100 000 lei pentru prejudicii 

aduse imaginii universităţii prin postări denigratoare în spaţiul public – pagina personală de facebook, 
în cadrul procesului ce urmează a fi demarat împotriva dnei Hărmănescu Monica.  
 Art.9. Se hotărăşte încheierea unui contract de prestări-servicii cu SC AgroTm Campus SRL de 
organizare a Agro Village Banatikum, ediţia 2018-2019. 

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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