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HOTĂRÂREA 

 nr. 6085 din 03.12.2020 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară în data de 03.12.2020, 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, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5476/09.11.2020, 

emite prezenta   

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se menţin prevederile art.1 şi art.2 ale Hotărârii Consiliului de administraţie nr. 5476/09.11.2020 

cu menţiunea că, perioada de aplicare a acestora, se prelungeşte până la data de 31.01.2021. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de introducere a 

Centrului de Transfer Tehnologic în Organigrama universităţii, în subordinea Prorectoratului Cercetare, Inovare 

şi Transfer Tehnologic. 

Art.3. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Metodologiei privind ocuparea posturilor de 

cercetare-dezvoltare în cadrul Centrului de Transfer Tehnologic. 

Art.4. Se aprobă angajarea de către USAMVBT a fondurilor necesare Centrului de Transfer Tehnologic 

pentru impelmentarea  proiectului „Realizarea transferului tehnologic în vederea obţinerii unor alimente 

funcţionale inovative îmbogăţite cu compusi bioactivi - CTTU2020”, cod SMYS 140030. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cuantumul burselor, repartizarea 

fondului de burse pe facultăţi şi cuantumul burselor speciale pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021.  

Art.6. Se aprobă propunerea privind proiectul INFOCENTRU@USAB-TM.RO, „Cu ce te putem ajuta?”. 

Art.7. Se aprobă propunerea privind organizarea campaniilor „Bucură-te dăruind” şi „Pentru un campus 

mai verde”. 

Art.8. Se respinge cererea nr. 6083/03.12.2020 pentru închirierea unui spaţiu în campusul universităţii. 

Art.9. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 5724/19.11.2020 cu 

privire la reducerea, cu 50%, a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021. 

Art.10. Se amână emiterea unei rezoluţii pentru cererea nr.6078/03.12.2020 cu privire la închirierea 

spaţiului situat la Scara B a Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere. 

Art.11. Se amână emiterea unei rezoluţii pentru cererea nr.6082/03.12.2020 privind prelungirea 

contractului de închiriere nr. 3322/25.05.2015. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 5968/27.11.2020 în sensul susţinerii, de către universitate, a 50% din totalul 

taxei de şcolarizare, pentru anul universitar 2020-2021, prin acordarea unei burse de studiu, din sponsorizare, în 

valoare de 1250 lei. 

Art.13. 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. David Gheorghe 
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