
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6361 din 25.09.2019 

 

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 25.09.2019, 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 adresa Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării nr. 6305/24.09.2019, 

propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor 

persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează revizuirea următoarelor regulamente şi se transmit spre aprobare Senatului universitar: 

a. Regulamentul de funcţionare a căminelor studenţeşti – R034 

b. Regulamentul Comisiei de Bioetică al USAMVBT – R084 

Art.2. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar Statele de funcţii pentru anul universitar 

2019-2020. 

Art.3. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar propunerile de suplinire prin plata cu 

ora, în semestrul I, an universitar 2019-2020.  

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Calendarul reluării alegerilor pentru 

funcţia de Director de departament (Departamentul Ştiinţa Alimentului) în cadrul Facultăţii de Inginerie 

Alimentară. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa dlui prof.univ.dr. Imbrea Florinel 

nr. 6101/16.09.2019 cu privire la alocarea din bugetul universităţii a contribuţiei solicitantului de 2% aferente 

proiectului Practica o carieră de succes în agriinovation, care este depus în cadrul POCU 2019-2020, Axa 

prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, prioritatea de investiţie 10.iv, apel de proiecte POCU/626/6/13 Creșterea 

numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare 

a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele 

economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI. 

Art.6. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele cereri de reducere cu 50% 

a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020: 

a. Cererea nr. 1426/23.09.2019, Toţa Cristina Elena, student anul I, programul de studii universitare de 

licenţă Peisagistică; 

b. Cererea nr. 6306/24.09.2019, Botoş (Bojinescu) Florina Nicoleta, student anul II, programul de studii 

universitare de master Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp; 

c. Cererea nr. 6347/25.09.2019, Boacă (Coteanu) Viorica, student anul I, programul de studii universitare 

de master Biotehnologii fitofarmaceutice; 

d. Cererea nr. 6346/25.09.2019, Marghitan Alina Lidia, student anul III, programul de studii universitare 

de licenţă, Horticultură – IFR. 

Art.7. Se aprobă cererea dlui director DPPD, şef lucr.dr. Moisa Sebastian nr. 6308/24.09.2019 cu privire la 

Acordul-Cadru privind efectuarea stagiului de practică pedagogică şi Convenţia de colaborare pricind efectuarea 

stagiului de practică pedagogică de către studenţii USAMVBT, pentru anul universitar 2019-2020. 

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

 



 

 

Art.9. Se aprobă propunerea privind numirea dlui conf.univ.dr. Bănăţean Dunea Ioan ca  membru în Consiliul 

Ştiinţific al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării din partea universităţii. 

Art.10. Se aprobă publicarea la editura Agroprint, în 45 de exemplare, a manualului Manuel de Travaux 

Pratiques de la Chimie, redactat de către Boldura Oana Maria, Ahmadi Mirela, Tulcan Camelia pentru studenţii 

Facultăţii de Medicină Veterinară, limba franceză. 

Art.11. Se aprobă propunerea de numire a dnei lector univ.dr. Samfira Mirela – coordonator al programului 

Educaţia la Fermă  în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai 

I al României" din Timişoara. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 6141/18.09.2019 de la Primăria Timişoara privind organizarea a cinci (5) secţii 

de votare în incinta Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 

României" din Timişoara pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din data de 10.11.2019 şi 

24.11.2019. 

Art.13. Se aprobă cererea GTC GO TO SUA nr. 6118/17.09.2019 pentru desfăşurarea Campaniei de 

informare a studenţilor cu privire la Programul Work and Travel USA 2020 în cadrul universităţii, pentru o 

perioadă de două săptămâni. 

Art.14. Se aprobă cererea dnei Craşoveanu Laura Ioana, agent de turism la SC Ultratrips SRL Timişoara, nr. 

6280/23.09.2019 referitoare la vizitarea universităţii în data de 16 octombrie 2019 cu un grup de 28 de persoane. 

Art.15. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Mircov Vlad nr. 6243/20.09.2019 pentru deplasarea cu autocarul 

universităţii la Vršac cu studenţii de la Facutatea de Agricultură, în vederea vizitării staţiilor meteorologice din 

zona Banatului sârbesc, în datele de 12 noiembrie 2019 şi 19 noiembrie 2019. 

Art.16. Se aprobă cererea dnei Georgescu Daiana nr. 6284/23.09.2019, studentă în anul II la Facultatea de 

Medicină Veterinară de scutire de la plata tranşei II şi III din taxa de şcolarizare pentru anul II, 2018-2019. 

Art.17. Se aprobă cererea dlui Solomon Alexandru Ovidiu nr. 5940/12.09.2019, student în anul V la 

Facultatea de Medicină Veterinară de scutire de la plata tranşei II şi III din taxa de şcolarizare pentru anul II, 

2018-2019. 

Art.18. Se aprobă cererea dlui Ruisz Flavius Daniel nr. 5842/10.09.2019, student al Facultăţii de Agricultură, 

de scutire de la plata taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2016-2017. 

Art.19. Se avizează şi se transmit spre aprobare senatului universitar următoarele : 

- adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 1110/24.09.2019 privind structura de posturi pentru echipa de 

management şi echipa de implementare a subproiectului Interreg IPA-CBC, RORS-365, perioada 

17.09.2019 – 16.03.2021, 10 posturi în afara organigramei universităţii, finanţate integral din bugetul 

proiectului (cheltuielil directe+cheltuieli indirecte); 

- adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 1108/24.09.2019 privind structura de posturi pentru echipa de 

management şi echipa de implementare a subproiectului ROSE AG_189/SGU/NC/II, perioada 

11.09.2019 – 10.09.2022, 26 posturi în afara organigramei universităţii, finanţate integral din bugetul 

proiectului (cheltuielil directe+cheltuieli indirecte); 

- adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 1106/24.09.2019 privind structura de posturi pentru echipa de 

management şi echipa de implementare a subproiectului ROSE AG_183/SGU/NC/II, perioada 

11.09.2019 – 10.09.2021, 17 posturi în afara organigramei universităţii, finanţate integral din bugetul 

proiectului (cheltuielil directe+cheltuieli indirecte); 

- adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 1107/24.09.2019 privind structura de posturi pentru echipa de 

management şi echipa de implementare a subproiectului ROSE AG_186/SGU/NC/II, perioada 

11.09.2019 – 10.09.2021, 16 posturi în afara organigramei universităţii, finanţate integral din bugetul 

proiectului (cheltuielil directe+cheltuieli indirecte); 

- adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 1109/24.09.2019 privind structura de posturi pentru echipa de 

management şi echipa de implementare a subproiectului ROSE AG_192/SGU/NC/II, perioada 

12.09.2019 – 11.09.2022, 45 posturi în afara organigramei universităţii, finanţate integral din bugetul 

proiectului (cheltuielil directe+cheltuieli indirecte). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art.20. Se aprobă propunerea privind componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de Director 

al Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi Educaţie Permanentă, astfel:  

1. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu – preşedinte 

2. Prof.univ.dr. Radulov Isidora - membru 

3. Prof.univ.dr. Brad Ioan - membru 

4. Conf.univ.dr. Crista Florin – membru 

5. Şef lucr.dr. Moatăr Mihaela – membru 

6. Ec. Cheţ Cornelia - membru 

Art.21. Se hotărăşte transmiterea către Ministerului Educaţiei Naţionale a unei solicitări de suplimentare a 

numărului de locuri bugetate pentru studii universitare de licenţă, master şi doctorat pentru anul universitar 2019-

2020. 

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. Stanciu Sorin 
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