
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7198 din 07.11.2018 

 

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 07.11.2018, 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, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă demararea procedurilor privind competiţia interna pentru proiecte de cercetare. 

Art.2. Se aprobă documentele necesare pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor 

didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I, an universitar  2018-2019, conform art.61 

din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara - R039. 

Art.3. Se avizează  şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultăţii de 

Agricultură nr.7161/07.11.2018 cu privire la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa dlui 

prof.univ.dr. Gigel Paraschiv. 

Art.4. Se aprobă solicitarea dlui conf.univ.dr. Huţu Ioan nr. 7113/06.11.2018 cu privire la 

derularea activităţilor de voluntariat în cadrul programului VADA. 

Art.5. Se aprobă solicitarea dlui conf.univ.dr. Tulcan Camelia nr. 7112/06.11.2018 cu privire la 

derularea activităţilor de voluntariat în cadrul programului VADA. 

Art.6. Se hotărăşte împuternicirea dlui prof.univ.dr. Brad Ioan să reprezinte universitatea în 

vederea încheierii unui protocol de colaborare cu Universitatea Szent Istvan din Szarvas. 

Art.7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.8. Se aprobă cuantumul burselor pentru anul universitar 2018-2019, semestrul I, astfel: bursa 

de performanţă – 1500 lei, bursa de merit – 800 lei, bursa socială – 600 lei, ajutor social ocazional – 600 

lei, ajutor social în caz de maternitate – 600 lei, ajutor social în caz de deces – 600 lei şi repartizarea 

fondului de burse pe facultăţi. 

 Art.9. Se aprobă cererea dlui Gabor Ioan nr.7011/01.11.2018 privind reducerea taxei de cazare, 

cu un loc bugetat. 

 Art.10. Se aprobă propunerea Promotion Media nr. 7196/07.11.2018 privind amplasarea unor 

panouri cu dimensiunea 70x100 cm în cadrul căminelor şi a facultăţilor pentru reclame publicitare. 

 Art.11. Se aprobă adresa dlui director SDT dr.ing. Dumitrescu Ion nr. 1765/07.11.2018 cu 

privire la închirierea unor spaţii din cadrul Staţiunii Didactice Timişoara, constând din „remiza legume 

– fructe şi platforme betonate în suprafaţă de 684 mp”. 

 Art.12. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Ludovic Cziszter nr. 7016/01.11.2018 cu privire la 

plata în avans, din fondurile universităţii, a facturii de transport şi cazare pentru participarea la kick-off 

meeting în Tolouse – Franţa până în momentul alocării avansului din bugetul contractului H2020-SFS-

2017-2, Grant Agreement number 772787, Smarter – Small Ruminants breeding for efficiency and 

resilience. 

 Art.13. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Ludovic Cziszter nr. 7101/05.11.2018 cu privire la 

plata în avans, din fondurile universităţii, a salariilor membrilor echipei de implementare pentru luna 

noiembrie, în valoare brută de 3280 lei, până în momentul alocării avansului din bugetul contractului 

H2020-SFS-2017-2, Grant Agreement number 772787, Smarter – Small Ruminants breeding for 

efficiency and resilience. 

 



 

Art.14. Se aprobă cererea Bentley Farm nr. 7134/06.11.2018 cu privire la amenajarea unui punct 

de prezentare în suprafaţă de 12 m.p., în cadrul Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere, taxa 

pentru spaţiul solicitat fiind de 9 euro/m.p./lună. 

 Art.15. Se resping cererile SC Indprodcom SRL nr. 6975/31.10.2018 şi nr. 6976/31.10.2018 cu 

privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 9192/29.12.2018 şi suplimentarea spaţiilor închiriate.  

Art.16. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura de posturi, în 

afara organigramei USAMVBT, finanţate integral din bugetul contractelor pentru: 

a. POCU/90/6.13/6.14/109021 cu titlul: Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul 

agroalimentar, industrie şi servicii – 5 posturi; 

b. M.C.I. nr.35 PFE/24.10.2018 cu titlul: Asigurarea excelenţei în activitatea CDI din cadrul 

USAMVBT – 24 de posturi; 

c. POCU/90/6,13/6,14/108860 cu titlul: Dezvoltă abilităţi practice prin Agro&Tehnic Internship – 

5 posturi 

d. POCU/320/6/21/121103 cu titlul: EPA – Educaţie, Performanţă, Angajabilitate – 42 de posturi 

e. H2020 – SFS 15 2016-2017 cu titlul: SMARTER –SMALL RuminanTs breeding for Efficiency 

and Resilience  - 2 posturi 

f. AFIR – EGIS ROMANIA S.A nr. 981/07.05.2018 cu titlul: Formare şi competenţe pentru 

fermierii din judeţul Arad – 6 posturi 

g. AFIR – EGIS ROMANIA S.A nr. 1026/24.08.2018 cu titlul: Formare şi competenţe pentru 

fermierii din judeţul Botoşani – 6 posturi 

h. AFIR – EGIS ROMANIA S.A nr. 980/07.05.2018 cu titlul: Formare şi competenţe pentru 

fermierii din judeţul Caraş-Severin – 6 posturi 

i. AFIR – EGIS ROMANIA S.A nr. 979/07.05.2018 cu titlul: Formare şi competenţe pentru 

fermierii din judeţul Hunedoara – 6 posturi 

j. AFIR – EGIS ROMANIA S.A nr. 955/06.03.2018 cu titlul: Formare şi competenţe pentru 

fermierii din judeţul Mehedinţi – 6 posturi 

k. AFIR – EGIS ROMANIA S.A nr. 976/20.04.2018 cu titlul: Formare şi competenţe pentru 

fermierii din judeţul Suceava – 6 posturi 

Art.17. Se aprobă referatul Direcţiei Resurse Umane nr. 3736/07.11.2018 cu privire la 

interimatul dlui adm.p.ing. Urlan Sorin Dumitru pe funcţia de Şef Serviciu Tehnic-A.P.-Investiţii-

Întreţinere, până la ocuparea postului prin concurs, conform prevederilor legale în vigoare, începând cu 

data de 01.12.2018. 

Art.18. 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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