
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 7896 din 14.11.2019 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 14.11.2019, 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 adresa nr. 7827/13.11.2019, propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, 

cererilor cadrelor didactice, angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite 

prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind cuantumul burselor 

pentru anul universitar 2019-2020, 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 ocazional în caz de deces – 600 lei şi repartizarea fondului de burse pe facultăţi. 

Art.2. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Procedurii de organizare a vizitelor la 

Staţiunea Tinerilor Naturalişti. 

Art.3. Se aprobă referatul de necesitate a dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 7875/14.11.2019 cu 

privire la cazarea comisiei de acreditare EAEVE în perioada 23.02.2020 – 29.02.2020. 

Art.4. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Petroman Ioan nr. 7843/13.11.2019 pentru deplasarea la 

Budapesta, cu studenţii anului II, programele de studiu IMAPA şi IMIT, de la Facultatea de Management 

şi Turism Rural, ,în data de 25 noiembrie 2019. 

Art.5. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele cereri: 

-  nr.7689/07.11.2019, a dnei Şuba Anka Roxana, studentă la Facultatea de Bioingineria Resurselor 

Animaliere, în anul IV, de reducere a taxei de şcolarizare cu 50%, pentru anul universitar 2019-2020; 

- nr.7735/11.11.2019, a dnei Ocnean Monica, studentă la Facultatea de Agricultură, în anul I, master, de 

reducere a taxei de şcolarizare cu 50%, pentru anul universitar 2019-2020; 

- nr.7553/05.11.2019, a dlui Tomşa Ciprian, student la Facultatea de Agricultură, în anul I, master, de 

reducere a taxei de şcolarizare cu 50%, pentru anul universitar 2019-2020. 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dlui prof.univ.dr. 

Păcală Nicolae nr. 7706/08.11.2019 de menţinere ca şi cadru didactic titular, la Departamentul II al 

Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere, până la sfârşitul anului universitar 2019-2020. 

Art.7. Se aprobă cererea dnei prof.univ.dr. Luminița Pîrvulescu nr. 7827/13.11.2019, manager al 

proiectului ”Modern technologies for monitoring land covered with waste in order to restore their initial 

use” în cadrul programului INTERREG IPA CROSS BORDER COOPERATION ROMÂNIA-

SERBIA, cu privire la înlocuirea, în cadrul echipei de implementare a proiectului, a dnei Moldovan 

Camelia  cu dna Ţoc-Ieşeanu Raluca Mihaela pe postul de Responsible acquisition and project 

administration, conform anexei. 

 

 



 

 

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

Art.9. Se aprobă cererea dlui şef lucr.dr. Mariş Cosmin nr. 7826/13.11.2019 cu privire la plata 

despăgubirii, în valoare de 848,27 lei, conform deciziei Gărzii Forestiere Timişoara nr. 271/29.10.2019, 

prin care se aprobă procesul verbal nr. 11266/28.10.2019 de constatare şi evalure a pagubelor produse 

de speciile de interes cinegetic culturilor agricole şi silvice. 

Art.10. Se aprobă încheierea unui Contract de comodat între Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara şi Staţiunea Didactică 

Timişoara privind Hala pentru creşterea peştilor din speciile sturion, somn, şalău, crap în sistem 

recirculant de acvacultură. 

Art.11. 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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