
 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 8197 din 05.12.2018 

 
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 05.12.2018, 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, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă cererea dnei prof.dr. Ştef Lavinia nr. 8063/04.12.2018, director al proiectului 

cu titlul „Preparat furajer inovativ destinat îmbunătăţirii performanţelor productive, de reproducere, 
a calităţii produselor lactate şi reducerea poluării mediului în fermele de vaci”, pentru susţinerea 
financiară a derulării acestuia până la decontarea plăţilor de către AFIR . 

Art.2. Se aprobă cererea dnei prof.dr. Pătruică Silvia nr. 8196/05.12.2018, director al proiectului 
cu titlul „Produs inovativ destinat îmbunătăţirii tehnologiei de creştere a familiilor de albine, 
profilaxiei, combaterii bolilor şi creşterii performanţelor productive”, pentru susţinerea financiară a 
derulării acestuia până la decontarea plăţilor de către AFIR. 

Art.3. Se aprobă achitarea facturii, reprezentând cotizaţia de membru pentru trimestrul IV 2018, 
către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş,. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se aprobă cererea dnei Mariangela Policaro nr. 7883/28.11.2018 cu privire la rambursarea 

a 50% din taxa de şcolarizare. 
Art.6. Se aprobă acordarea de burse ocazionale de Crăciun studenţilor universităţii. 
Art.7. Se hotărăşte componenţa comisiei pentru decernarea premiului Opera Omnia în cadrul 

Galei Excelenţei Bănăţene, ediţia 2018, astfel:  
1. Acad. Ion Păun Otiman – preşedinte 
2. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu – membru 
3. Prof.univ.dr. Radulov Isidora - membru 
4. Prof.univ.dr. Imbrea Florinel - membru 
5. Prof.univ.dr. Petroman Ioan - membru 
Art.8. Se aprobă ca perioada concediilor de odihnă  pentru personalul didactic, didactic auxiliar 

şi nedidactic, pentru anul universitar 2018-2019, să fie pe perioada vacanţelor. Pentru vacanţa de iarnă 
perioada concediului de odihnă este: 22.12.2018 -  13.01.2019. 

Art.9. 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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