
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 423 din 23.01.2019 

 

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 23.01.2019, 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, cererilor cadrelor didactice, angajaţilor, 

studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă semnarea unui Acord de parteneriat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

București. 

Art.2. Se hotărăște organizarea în cadrul universității a unui workshop cu tema Importanța etapei de 

planificare pentru derularea procesului de achiziții publice – roluri și responsabilități (ordonatori de 

credite/responsabili achiziții/personal implicat), care se va desfășura în data de 1 martie 2019. Taxa de participare 

va fi de 100 lei, pentru persoanele care nu fac parte din instituție. 

Art.3. Se hotărăște ca, în cadrul Centrului de Pregătire și Instruire al universității, să fie organizate o serie 

cursuri acreditate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

Art.4. Se aprobă taxele și tarifele de închiriere a diferitelor spații expoziționale pentru Expoziția Banat 

Agralim, ediția 2019, astfel: 

- Taxa de participare : 50 lei/expozant; 

- Stand expozițional (2mx3m): 1000 lei/stand; 

- Spațiu neamenajat (spațiu înierbat): 115 lei/m.p. 

- Spațiu neamenajat – platformă betonată: 70 lei/m.p.; 

- Spațiu verde neamenajat (pentru mașini și utilaje agricole): 20 lei/m.p.; 

- Cort (4mx5m): 500 lei/cort 

Art.5. Se aprobă ca taxa de participare la Conferința Internațională de Științele Vieții, ediția a II-a să fie 

de 300 lei, iar taxa de publicare a lucrărilor științifice publicate în cadrul conferinței în volumul Proceeding să fie 

de 100 euro. 

Art.6. Se aprobă ca universitatea să participe, în calitate de partener, la propunerea de proiect finanțată 

de CASEE Fund for Incentives, depus de către Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Agricultură. 

Art.7. Se aprobă demararea procesului de elaborare a următoarelor regulamente: 

1. Regulament de utilizare a rețelei informatice 

2. Regulament privind organizarea activității didactice pentru studiile universitare de masterat 

3. Regulament de elaborare a Planurilor de învățământ 

Art.8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.9. Se aprobă Raportul anual de activitate al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României" din Timișoara, 

aferent anului 2018. 

Art.10. Se aprobă Planul de activități al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României" din Timișoara, 

aferent anului 2019. 

 

 

 



 
Art.11. Se aprobă Comisiile pentru susținerea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2019-

2021, astfel; 

Comisia pentru specializarea Biologie 

1. Conf.univ.dr. Tulbure Cristina 

2. Șef lucr.dr. Prunar Florin 

Comisia pentru specializarea Controlul și Expertiza Produselor Agroalimentare 

1. Conf.univ.dr. Tulbure Cristina 

2. Conf.univ.dr. Dogaru Diana Veronica 

Comisia pentru specializarea Protecția Mediului 

1. Conf.univ.dr. Tulbure Cristina 

2. Șef lucr.dr. Șmuleac Laura Iosefina 

Art.12. Se aprobă adresa D.R.U nr. 76/23.01.2019 privind structura de posturi pentru echipa de 

management și echipa de implementare a subproiectului ROSE AG100/SGU/CI/2, 36 de posturi în afara 

organigramei Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României" 

din Timișoara , finanțate integral din bugetul proiectului. 

Art.13. Se aprobă actualizarea site-ului universității de către firma SC Royalty Webdesign SRL, conform 

ofertei depuse. 

Art.14. Se aprobă realizarea unor materiale video de promovare a universității în limbile română, engleză 

și franceză. 

Art.15. Se aprobă cererea  SC Auto LCD Vehicule SRL, de a închiria hala - Centrală Termică, aflată în 

proprietatea USAMVBT (300 m.p.) pentru perioada de 1 an, tariful propus de închiriere fiind de 2 euro/m.p., iar 

investiția de reabilitare a halei de către chiriaș nu se va deduce din chirie. 

Art.16. Se hotărăște continuarea procedurilor cu privire la valorificarea materialelor rezultate din casarea 

serelor Stațiunii Didactice Timișoara (de lângă Calea Torontalului). 

Art.17.  Se aprobă cererea SC SM RECOSEMTRACT SRL, înregistrată la Stațiunea Didactică Timișoara 

cu nr. 91/14.01.2019 cu privire la întocmirea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 1417 din 17.11.2011, 

cu modificarea art.2, alin. 2.1. și anume ca spațiul dat spre închiriere să se diminueze după cum urmează: se 

renunță la birou – 163 m.p. și la 700 m.p. de curte. 

Art.18. Se aprobă cererea Oficiului Juridic nr. 345/22.01.2019 pentru demararea procesului de 

revizuire/actualizare a tuturor regulamentelor/metodologiilor/procedurilor. 

Art.19. Se hotărăște desemnarea dnei cons.juridic Haiduc Simona responsabil cu gestionarea procesului 

de revizuire/actualizare a regulamentelor/metodologiilor/procedurilor. 

Art.20. 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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