
 

 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 2800 din 19.04.2019 

 

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 

19.04.2019, 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 a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului de imagine și Relații cu publicul în 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” 

din Timișoara – R002. 
Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul intern al 

Colegiului de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT . 

Art.3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.4. Se numesc coordonatorii și responsabilii laboratoarelor Complexului de Laboratoare 

”Horia Cernescu” conform anexei 1. 

Art.5. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Raba Diana nr. 2797/19.04.2019 privind plata facturii 

reprezentând plata serviciilor de evaluare externă pentru autorizarea funcționării provizorii a 

Colegiului de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT. 

Art.6. Se aprobă cererea dlui șef lucr.dr. Stroia Ciprian nr. 2591/11.04.2019 pentru plata 

cotizației de membru AUF, pentru anul 2019. 

Art.7. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Trașcă Teodor nr. 2741/18.04.2019 pentru plata 

cotizației de membru ICA și CASEE, pentru anul 2019. 

Art.8. Se aprobă cererea dnei asist.dr. Erina Silvia nr. 2503/08.04.2019 pentru deplasarea cu 

autocarul universității, în perioada 3-4 iulie 2019, cu studenții anului II – Zootehnie. 

Art.9. Se aprobă cererea dnei prof.univ.dr. Ștef Lavinia nr. 2613/11.04.2019 privind acoperirea 

cheltuielilor cu transportul studenților de la Zootehnie și Biotehnologii pentru vizita de documentare 

la Expoziția Agrozootehnică de la Hodmezovasarhely din Ungaria din data de 10 mai 2019. 

Art.10. Se aprobă cererea nr. 2709/17.04.2019 privind organizarea a cinci secții de votare, în 

data de 26.05.2019, în incinta Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

”Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

Art.11. Se aprobă cererea Stațiunii Didactice Timișoara nr. 442/13.03.2019 pentru închirierea a 

două locuri de parcare la KM 6 pentru două autocamioane cisterne aparținând societății SC POSA 

TRANS SRL, cu mențiunea că, chiria să fie de 100 euro/autocamion/lună. 

 

 

 

 



 

Art.12. Se hotărăște retragerea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara din contractul de administrare înregistrat la 

USAMVBT sub nr. 2671/28.04.2015, contract care are ca şi obiect co-administrarea Parcului 

Dendrologic „Arboretum Sylva” Gurahonţ.  

Art.13. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității a următoarelor: 

a. Ghid de licență pentru specializarea Inginerie și protecția mediului în agricultură, în 51 de 

exemplare; 

b. Caiet de lucrări practice – Animal production – practical exercises for veterinary medicine, 

reeditare în 30 de exemplare, redactat de către Ioan Huțu; 

c. Cursul – Producții animaliere - curs pentru medicină veterinară, reeditare în 100 de 

exemplare, redactat de către Ioan Huțu; 

d. Teste grilă licență 2019 – Medicină Veterinară, reeditare în 150 de exemplare; 

e. Cursul Introduction to veterinary pharmacology and therapy general pharmacology (vol. 1), 

Special pharmacology (vol. 1) , reeditare în 100 de exemplare, redactat de către prof.univ.dr. 

Romeo T. Cristina 

f. Cursul Introducere în farmacologia și terapia veterinară vol.2. Farmacolgia specială, reeditare 

în 100 exemplare, redactat de către prof.univ.dr. Romeo T. Cristina 

Art.14. Se desemnează dl. Lițiu Ionel Vladimir cu administrarea tehnică a clădirii Complexului 

de Laboratoare ”Horia Cernescu”. 

Art.15. Se aprobă acordarea de cadouri, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, pentru angajații 

universității, iar cheltuielile se vor achita din veniturile proprii ale universității și ale Stațiunii 

Didactice Timișoara. 

Art.16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultății de 

Medicină Veterinară nr. 278/28.03.2019 cu privire la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa 

dlui prof.univ.dr. Predoi Gabriel de la USAMV București și comisia pentru întocmirea referatului de 

Laudatio, astfel: 

1. Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin - presedinte 

2. Prof.univ.dr. Dărăbuș Gheorghe - membru 

3. Prof.univ.dr. Herman Viorel - membru 

4. Prof.univ.dr. Morariu Sorin - membru 

5. Prof.univ.dr. Pentea Marius - membru 

Art.17. Se aprobă cererea SC INDPRODCOM SRL nr. 2751/18.04.2019 cu privire la prelungirea 

contractului de închiriere cu 1 an de zile. 

Art.18. Se respinge cererea SC Rain West Business SRL nr. 2777/19.04.2019 pentru închirierea 

unui spațiu în cadrul USAMVBT. 

Art.19. Se aprobă propunerea de exmatriculare din căminele studențești, pentru semestrul II al 

anului universitar 2018-2019, conform procesului verbal nr. 2753/18.04.2019 al Comisiei pentru 

probleme studențești, a următorilor studenți: 

Șcheau Lucian Vasile – anul I Facultatea de Medicină Veterinară 

Bicheru Alexandru Constantin - anul I Facultatea de Medicină Veterinară 

Mîrnea Ioan Lucian – anul II Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere 

Botar Florin – anul II Facultatea de Medicină Veterinară 

Balea Paul – anul II Facultatea de Medicină Veterinară 

Popescu Denis – anul I Facultatea de Inginerie Alimentară 

Machițescu Gheorghe – anul VI Facultatea de Medicină Veterinară  

Nicola Mihail Gabriel – anul I Facultatea de Agricultură 

Anghel Emanuel Cosmin – anul I Facultatea de Agricultură 

Boraci Alexandru Andrei – anul I Facultatea de Agricultură 

 



 

Art.20. Se aprobă demararea procedurilor de scoatere la concurs a unui post de îngrijitor pentru 

laboratoarele din cadrul Complexului de Laboratoare ”Horia Cernescu” de la Facultatea de Medicină 

Veterinară, conform referatului nr. 2685/16.04.2019. 

Art.21. Se aprobă propunerea de numire a persoanelor de contact pentru relația cu INRA, astfel:  

✓ Domeniul Agricultură fără produse fitosanitare de sinteză: șef lucr.dr. Prunar Florin 

✓ Domeniul Schimbări climatice și reducerea emisiilor de dioxid de carbon: șef lucr.dr. 

Stroia Ciprian 

✓ Domeniul Sisteme de reproducere a animalelor: prof.univ.dr. Păcală Nicolae 

✓ Domeniul Dietă sănătoasă și durabilă: șef lucr.dr. Velciov Ariana 

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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