
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7566 din 05.11.2019 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința extraordinară din data de 05.11.2019, 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 şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea coordonatorului 

C.V.U. conf.univ.dr. Igna Violeta nr. 7540/04.11.2019 de rectificare a bugetului Clinicilor Veterinare 

Universitare şi proiecţia de buget pentru anul 2020. 

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat şi Contractul de comodat cu Liceul de Artă „Ion Vidu” din 

Timişoara. 

Art.3. Se aprobă propunerea dlui prof.univ.dr. Stanciu Sorin nr. 7512/01.11.2019 de modificare a 

tarifelor pentru închirierea Aulei universităţii şi a holului acesteia, astfel:  

- Închiriere Aulă - 2000 lei/3 ore 

- Închiriere hol Aulă – 1600 lei/3 ore 

Art.4. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Tulcan Camelia nr. 7560/05.11.2019 de multiplicare la 

editura Agroprint, în 22 de exemplare, a cărţii General terms of chemistry and veterinary biochemistry, 

pentru studenţii programului de studii Medicină Veterinară – secţia engleză. 

Art.5. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Cristina T. Romeo nr. 7531/04.11.2019 de retipărire la 

editura Agroprint, în 120 de exemplare, a cursului Introducerea în farmacologia şi terapia veterinară – 

I. Farmacologie generală, pentru studenţii programului de studii Medicină Veterinară. 

Art.6. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Cristina T. Romeo nr. 7532/04.11.2019 de retipărire la 

editura Agroprint, în 80 de exemplare, a cursului Elemente de farmacie pentru medicii veterinari, pentru 

studenţii programului de studii Medicină Veterinară. 

Art.7. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Igna Violeta nr. 7242/24.10.2019 de retipărire la editura 

Agroprint, în 100 de exemplare, a îndrumătorului de lucrări practice Reproducere, tulburări de 

reproducere şi prelegeri clinice pe specii 1 , pentru studenţii programului de studii Medicină Veterinară. 

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

Art.9. Se aprobă Protocolul de colaborare cu Asociaţia de Standardizare din România (ASRO). 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse 

Umane nr. 1255/05.11.2019 referitoare la acordarea cunatumului aferent sporului pentru condiţii de 

muncă pentru categoriile de personal aprobate conform Anexei 1 din Legea –cadru nr. 153/2017, pentru 

anul universitar 2019-2020. 

 

 

 



 

Art.11. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse 

Umane nr. 1248/05.11.2019 referitoare la structura posturilor pentru echipa de implementare a 

proiectului cu nr. 2019-1-1RO01-KA-203-063499, director de proiect prof.univ.dr. Alexa Ersilia, nouă 

(9) posturi în afara organigramei universităţi, finanţate integral din bugetul proiectului. 

Art.12. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse 

Umane nr. 1249/05.11.2019 referitoare la structura posturilor pentru echipa de implementare a 

proiectului cu nr. 2019-1-1RO01-KA-202-063170, director de proiect prof.univ.dr. Alexa Ersilia, nouă 

(9) posturi în afara organigramei universităţi, finanţate integral din bugetul proiectului. 

Art.13. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse 

Umane nr. 1253/05.11.2019 cu privire la transformarea a două posturi vacante şi scoaterea la concurs a 

trei posturi vacante în cadrul proiectului PN-III-P1-PCCDI-2017-0361, director de proiect prof.univ.dr. 

Iancu Tiberiu. 

Art.14. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse 

Umane nr. 1257/05.11.2019 cu privire la flexibilitatea programului de lucru aferent normei de 

bază/activitate didactică. 

Art.15. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse 

Umane nr. 1247/04.11.2019 cu privire la nominalizarea a doi tutori - Pop Călin şi Savici Jelena - în 

cadrul proiectului ROSE AG-183/SGU/NC/II, începând cu data de 06.11.2019.  

Art.16. 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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