
 

 
SENAT 

Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş 
Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 

E-mail: rectorat@usab-tm.ro, Web site: www.usab-tm.ro 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 3051 din 08.05.2019 
 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință ordinară în data de 08.05.2019, în 
conformitate cu prevederile art. 11 și ale art. 73 alin. 1 din Carta Universitară și prevederile 
art.123, art. 213 alin.2 din LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului 
USAMVBT – R069, 

Având în vedere Hotarârea Biroului Permanent al Senatului nr. 2550/09.04.2019, emite 
prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se validează art. 1 din Hotărârea Biroului Senatului nr. 2550: 

“Art. 1. Se aprobă adresa referitoare la proiectul IPA-CBC, PA 2.2.1/365 (RORS 365) ”Modern 
technologies for monitoring land covered with waste in order to restore their initial use”, cu acronimul EVD 
drones dupa cum urmează:  

-Susţinerea financiară şi logistică, precum şi acoperirea contribuţiei proprii (în procent de 2%, adică suma 
de 3349,07 euro din totalul bugetului eligibil de 167.370 euro) necesară implementării acestui proiect până în 
momentul rambursării cheltuielilor; 

-Echipa de implementare a proiectului, aferentă universităţii în calitate de partener,  
Nr.crt. Numele şi prenumele Poziţia propusă Timp de lucru

1 Pîrvulescu Luminiţa Partner Project Manager 1 oră/zi-18 luni 
2 Moldovan Camelia Responsible acquisition and project administration 1 oră/zi-18 luni 
3 Bordean Despina –Maria Scientific Project Manager 1 oră/zi-12 luni 
4 Alexa Ersilia Chemistry lab. specialist 1 oră/zi-6 luni 
5 Mişcă Corina Diana Microbiology lab. specialist 1 oră/zi-6 luni 
6 Borozan Breica Aurica Microbiology lab. specialist 1 oră/zi-6 luni 
7 Morar Adriana Microbiology specialist 1 oră/zi-6 luni 
8 Obistioiu Monica Diana Microbiology Analyst 1 oră/zi-6 luni 
9 Raba Diana Nicoleta Analyzer specialist 1 oră/zi-12 luni 
10 Poiană Mariana Atena Chemistry lab specialist 1 oră/zi-6 luni 

 -Conform contractului de finanțare, USAMVBT înțelege fluxurile financiare și programul de plăți ale 
Programului INTERREG IPA CBC România-Serbia 2014-2020, respectiv rambursarea costurilor numai după 
încheierea perioadei de raportare și finalizarea controalelor effectuate.  

-USAMVBT dispune de resurse proprii pentru finanțarea tuturor cheltuielilor până la rambursarea 
sumelor solicitate, pentru asigurarea implementării optime a proiectului. 

-USAMVBT asigură acoperirea cheltuielilor neeligible”. 
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de 

internet a universității. 
  
   Preşedinte Senat,                                               Secretar şef interimar, 
     Prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuș                                                 Dr.ing. Carolina Popa                                  

Cancelar General, 
            Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 


