
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 3028 din 03.07.2020  

 

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

Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 03.07.2020, 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 Legea nr.103 din 2 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna desfăşurare a sistemului de învăţământ, propunerile 

facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane 

fizice şi juridice, rectorul emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă revizuirea Calendarului concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată şi determinată, în semestrul II al anului universitar 

2019/2020. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea nr. 

3026/03.07.2020 cu privire la modificarea unor tarife de manopere din lista Tarifelor pentru activităţile 

desfăşurate în clinicile şi serviciile veterinare, laboratoarele, biobaza şi unităţile experimentale din cadrul 

Facultăţii de Medicină Veterinară. 

Art.3. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Dărăbuş Gheorghe nr. 3024/03.07.2020 pentru tipărirea 

la Editura Agroprint a unui număr de 563 de certificate necesare pentru realizarea indicatorilor asumaţi prin 

proiectul EPA-POCU 121103. 

Art.4. Se respinge cererea S.C. A.A. General Forma SRL nr. 2980/01.07.2020 pentru închirierea 

unei săli de curs din cadrul universităţii. 

Art.5. Se aprobă cererea SC RATUSDERA SRL nr. SDT 1230/03.07.2020 cu privire la închirierea 

unui spaţiu închis (tip hală) în suprafaţă de 60-70 mp (în zona serelor) în vederea creării unui punct de lucru pentru 

desfăşurarea de activităţi de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, pe o perioadă de 4 ani, cu condiţia ca, pe bază 

de programare, să permită vizita studenţilor în acest spaţiu. 

Art.6. Se aprobă acordarea de vouchere de vacanță pentru angajații Stațiunii Didactice Timișoara, 

cheltuielile cu acestea fiind achitate integral din veniturile proprii ale stațiunii. 

Art.7. Se aprobă încheierea unui Protocol de parteneriat strategic între Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara și Ordinul Arhitecților 

din România -  Filiala Teritorială Timiș. 

Art.8. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între USAMVBT şi SC AgroTm Campus SRL 

pentru terasa platou, sala de mese, bucătărie, șapte camere de dormit, grădina de vară situate în cadrul Fermei 

KM6 a universităţii, pentru o perioadă de 4 ani de zile. 

Art.9. Se aprobă solicitarea Staţiunii Didactice Timişoara nr. 1223/02.07.2020 privind transferul, cu 

titlul de folosinţă, a două autovehicule din parcul auto al universităţii în gestiunea staţiunii, pentru transportul 

angajaţilor şi a produselor obţinute în cadrul Fermei Pomicole Lugoj. 

Art.10. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Procedurii operaţionale privind organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor Parcului auto al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

"Regele Mihai I al României" din Timişoara – responsabil elaborare dr.ing. Urlan Sorin. 

 



 

 

Art.11. Se hotărăşte şi se aprobă desfăşurarea on-line, utilizând aplicaţia ZOOM, a interviului la 

admiterea la studii universitare de master. 

Art.12. Se aprobă modificarea Comisiei de preluare a inventarului pentru Laboratoarele chirurgicale 

din cadrul HCLC, astfel: 

1. Ing. Bumb Daniel – gestionar primitor 

2. Prof.univ.dr. Igna Cornel – membru 

3. Conf.univ.dr. huţu Iona – membru 

4. Conf.univ.dr. Tulcan Camelia – membru 

5. Şef lucr.dr. Schuszler Larisa – membru 

6. Ing. Tomşa Ciprian – membru. 

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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