
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 5014 din 18.07.2019 

 
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 18.07.2019, 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, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se avizează revizuirea și se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarele 

regulamente: 
a. Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Horticultură și Silvicultură – R070/2; 
b. Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Management și Turism Rural – 

R070/3; 
c. Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Medicină Veterinară – R070/4; 
d. Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Inginerie Alimentară – R070/5; 
e. Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere 

– R070/6; 
f. Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Audit Public Intern – R042; 
Art.2. Se aprobă, pentru anul universitar 2019-2020, următoarele machete: 
a. contracte de studii universitare de licență (pentru limba română, engleză și franceză); 
b. contracte de studii universitare de licență pentru IFR; 
c. contracte de studii universitare de master (pentru limba română, engleză și franceză); 
d. contractele de studii pentru Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar al USAMVBT; 
e. contract de studii postuniversitare; 
f. acte adiționale la contractele de studii universitare de licență/master/IFR şi ID;  
g. informarea privind datele cu caracter personal licență/master/IFR/Colegiul de Învățământ 

Terțiar Nonuniversitar al USAMVBT /beneficiar competiție internă; 
h. contract de finanțare competiție internă; 
i. contract de studii pentru activitățile programului postuniversitar de formare psihopedagogică, 

nivel I (inițial), dublă specializare; 
j. contract de studii pentru activitățile programului postuniversitar de formare psihopedagogică, 

nivel II (aprofundare); 
k. contract de studii pentru activitățile programului postuniversitar de formare psihopedagogică, 

nivel I (inițial). 
Art.3. Se aprobă încetarea următoarelor contracte: 
a. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 6945/25.09.2013 între Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, în calitate de 
executant și Unitatea de Extensie Centru de Consiliere, în calitate de beneficiar. 

 



 
 
 

b. Contract de cercetare-dezvoltare nr. 6584 din 19.10.2015 între Universitatea de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, în calitate de 
executant și Unitatea de Extensie Centru de Consiliere, în calitate de beneficiar. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se aprobă numirea Comisiei pentru realizarea procedurii de predare-preluare a 

spaţiului/spațiilor folosite şi/sau ocupate fără titlu de către Asociația „Centrul de Consiliere Vocațională 
și Plasare a Forței de Muncă – Unitate de Extensie”, având următoarea componență: 

1. Prof.univ.dr. Herman Viorel – președinte 
2. Cons.jr. Radulov Sorin – membru 
3. Ing. Sopco Silvia - membru 
Art.6. Se aprobă înființarea în cadrul Clinicilor veterinare a Serviciului de etologie și bunăstarea 

animalelor. 
Art.7. Se aprobă numirea dlui Dr. Orghici Gabriel ca persoană responsabilă a Serviciului de 

Etiologie și Bunăstarea Animalelor. 
Art.8. Se aprobă plata facturii către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș reprezentând 

cotizația de membru pentru trimestrul III – 2019. 
Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dlui director DPPD, 

șef lucr.dr. Sebastian Moisa nr. 5003/18.07.2019 privind tranșele de achitare a taxelor de școlarizare 
pentru activitățile programului postuniversitar de formare psihopedagogică nivel I (inițial), nivel I 
(inițial) dublă specializare și nivel II (aprofundare), astfel: 

- Tranşa I – până la data de 16 ianuarie 2020; 
- Tranșa II – până la data de 14 mai 2020. 
Art.10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dlui director DPPD, 

șef lucr.dr. Sebastian Moisa nr. 4964/17.07.2019 pentru demararea procedurilor de evaluare periodică 
pentru Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 
didactică și achitarea tarifului către ARACIS pentru evaluarea periodică a programului. 

Art.11. Se aprobă cererea Facultății de Inginerie Alimentară nr. 4913/15.07.2019 cu privire la 
cazarea în căminele studențești  a 11 studenți, în perioada 01.07.2019 – 21.07.2019 (perioada derulării 
programului de practică), tariful pentru cazare fiind contravaloarea unui loc subvenționat. 

Art.12. Se aprobă cererea Facultății de Inginerie Alimentară nr. 4914/15.07.2019 cu privire la 
cazarea în căminele studențești  a șase studenți, în perioada derulării programului de internship, tariful 
pentru cazare fiind contravaloarea unui loc subvenționat (1 student) și contravaloarea unui loc 
nesubvenționat pentru cinci studenți.  

Art.13. Se aprobă cererea dlui Aron Vasile Bogdan, Facultatea de Agricultură, cu nr. 
1164/17.07.2019 cu privire la scutirea de la plata de școlarizare pentru anul III de studii (2018-2019). 

Art.14. Se aprobă cererea dlui Rambelli Fabrizio nr. 4823/10.07.2019 pentru închirierea unei 
suprafețe de120 m.p. localizată în incinta plantației de pomi și viță de vie, pentru o perioadă de patru ani 
de zile, cu drept de reziliere, tariful fiind de 1 euro/m.p. 

Art.15. Se aprobă cererea dlui Crăciun Daniel Florin nr. 4824/10.07.2019 pentru închirierea unei 
suprafețe de120 m.p. localizată în incinta plantației de pomi și viță de vie, pentru o perioadă de patru ani 
de zile, cu drept de reziliere, tariful fiind de 1 euro/m.p. 

Art.16. Se aprobă demararea procedurii de valorificare a mijlocului fix Sera tip IND-Torontal 
conform H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 
aparținând instituțiilor publice. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Art.17. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a mijlocului fix Sera tip IND-Torontal, cu 

următoarea componență: 
1. Ec. Marton Elena – președinte 
2. Dr.ing. Dumitrescu Ion – membru 
3. Muntean Alina – membru 
4. Cons.jr. Petrov Visislava – membru 
5. Ing. Tomșa Ciprian - membru 
6. Ing. Urlan Sorin – membru supleant 

Evaluarea urmează a fi făcută până cel târziu la data de 31.07.2019. 
Art.18. Se aprobă întocmirea documentației cadastrale  și deschiderea cărții funciare pe numele 

debitorului Mândiță Dragoș Narcis în vederea continuării executării în dosarul execuțional nr.36/E/2019. 
Art.19. Se aprobă primirea la studii universitare de licență, la Facultatea de Medicină Veterinară, a 

candidatei RANA AHMED TAHA ABDELLATIF HEGAZIM, începând cu anul universitar 2020-
2021, respectiv asigurarea spațiului de cazare a acesteia pe perioada studiilor. 

Art.20. Se hotărăște ca toate contracte de cercetare să fie redactate în 3 exemplare originale, iar un 
exemplar, obligatoriu, se va depune la Direcția Economică a universității. 

Art.21. 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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