
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 9053 din 16.12.2019 

 

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 16.12.2019, 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 Nota de control nr. 8953/12.12.2019, nota de informare nr. 9005/16.12.2019, 

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

şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă cuantumul premiilor USAMVBT acordate în cadrul evenimentului „Gala 

Premiilor USAMVBT 2019”. 

Art.2. Se aprobă propunerea dnei prof.univ.dr. Pîrvulescu Luminiţa nr. 9033/16.12.2019 cu 

privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziţiile aferente proiectului IPA-

CBC, PA2.2.1./365 (RORS365), cu titlul „Modern technologies for monitoring land covered with waste 

in order to restore their initial use”, astfel: 

Prof.univ.dr. Pîrvulescu Luminiţa – preşedinte 

Ing. Ţoc-Ieşeanu Raluca Mihaela – membru 

Conf.univ.dr. Bordean Despina Maria – membru 

Conf.univ.dr. Mişcă Corina –Dana – membru 

Conf.univ.dr. Poiană Mariana Atena – secretar 

Prof.univ.dr. Alexa Ersilia – membru supleant 

Conf.univ.dr. Raba Diana-Nicoleta – membru supleant 

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

Art.4. Se aprobă adresa Staţiunii Didactice Timişoara nr. 9031/16.12.2019 cu privire la 

propunerea de prelungire a contractului de închiriere nr. 1417/17.11.2011 cu SC SM RECOSEMTRACT 

SRL pentru un an de zile. 

Art.5. Se aprobă următoarele:  

- cererea nr.8855/10.12.2019 de publicare la Litografia universităţii, în 35 de exemplare, a 

cursului intitulat „La production animaliere – cours universitaire”, redactat de către 

conf.univ.dr. Huţu Ioan; 

- cererea nr.8856/10.12.2019 de publicare la Litografia universităţii, în 35 de exemplare, a 

caietului de lucrări practice intitulat „La production animaliere – exercice practiques”, 

redactat de către conf.univ.dr. Huţu Ioan. 

Art.6. Se aprobă cererea dnei Sophie Hofmann nr. 9032/16.12.2019 de la Facultatea de Medicină 

Veterinară pentru returnarea taxei de şcolarizare în valoare de 3200 euro. 

 

 

 

 



 

Art.7. Se aprobă cererea dlui Langhe Sebastian nr. 8935/12.12.2019 de prelungire a contractului 

de închiriere a spaţiului de la parterul Bibliotecii USAMVBT, până la data de 01.03.2020. 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura posturilor pentru 

echipa de implementare a proiectului ADER 12.1.2./13.12.2019, intitulat „Standardizarea metodelor de 

biometrie în studiul raselor, de creştere a reproducătorilor şi de Dezvoltarea şi actualizarea 

programului naţional de protecţie şi ameliorare a albinei locale – Apis mellifera carpatica, prin 

elaborarea şi testarea unui sistem de evaluare a familiilor de albine, în vederea ameliorării rasei”, 

director de proiect prof.univ.dr. Pătruică Silvia, 2 posturi în afara organigramei universităţii, finanţate 

integral din bugetul proiectului conform adresei Direcţiei Resurse Umane nr. 1447/16.12.2019. 

Art.9. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru acordarea bursei nominale „URSUS-

student pentru comunitate”, 2019-2020, şi a Comisiei de analiză a contestaţiilor, astfel: 

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Stanciu Sorin 

Membri:      Prof.univ.dr. Hădărugă Nicoleta 

                    Prof.univ.dr. Riviş Adrian 

Observator: Director general ing. Dragoş Hupulele 

Comisia de analiză a contestaţiilor: 

  Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu 

  Prof.univ.dr. Traşcă Teodor 

  Prof.univ.dr. Jianu Călin 

Observator: Director general ing. Dragoş Hupulele 

Art.10. Se aprobă încheierea unui Acord de colaborare cu SC Carmeuse Europe SA. 

Art.11. Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea angajării unui paznic de vânătoare 

pentru paza Fondului Cinegetic nr. 41 Cralovăţ şi pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor impuse 

conform Notei de control cu nr. 8953/12.12.2019, ţinând cont şi de Hotărârea Senatului universitar nr. 

8394/29.11.2019. 

Art.12. Se aprobă ca dl dr.ing. Mariş Cosmin, în calitate de responsabil al Fondului Cinegetic 

nr.41 Cralovăţ, să achiziţioneze, să gestioneze, să completeze şi să elibereze autorizaţiile de vânătoare, 

conform legii. 

Art.13. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar încheierea unui Acord de 

colaborare cu Oregon State University, College of Agricultural Sciences şi Staţiunea de Cercetare-

Dezvoltare Agricolă, Lovrin. 

Art.14. 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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