
 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 2924 din 29.06.2020  

 

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 29.06.2020, 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, rectorul emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea unui microbuz (1+8 locuri) de către SC AgroTM Campus 

SRL. 

Art.2. Se aprobă acordarea de vouchere de vacanţă pentru personalul activ, pentru salariaţii 

care au intrat sau au ieşit din C.I.C. 2 şi pentru cei pensionaţi la limită de vârstă, în anul 2020. Ultimele 

două categorii trebuie să facă dovada plăţii impozitului de 145 lei, plată achitată în contul universităţii. 

Acordarea voucherelor de vacanță în 2020 se va face în baza cererii depuse la Direcția Resurse Umane 

în termen de 30 de zile de la data publicării OMEC nr. 4635/26.06.2020. Personalul angajat în 

proiecte/contracte de cercetare nu poate beneficia de vouchere de vacanță în anul 2020, deoarece nu au 

prevăzute sume în bugetul proiectului/contractului. 

Art.3. Se desemnează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar componenţa 

Comisiei de Bioetică, astfel: prof.univ.dr. Crsitina Romeo Teodor, prof.univ.dr. Nichita Ileana, 

prof.univ.dr. Ştef Ducu Sandu, conf.univ.dr. Cziszter Ludovic, şef lucr.dr. Ghişe Alina, şef lucr.dr. Ostan 

Mihaela, şef lucr.dr. Cocan Ileana, şef lucr.dr. Dragomirescu Monica, şef lucr.dr. Lăzărescu Cristian. 

Art.4. Se aprobă, pentru anul universitar 2020-2021, următoarele machete :  

➢ contractele de studii universitare de licenţă, secţia în limba română şi secţia în limba 

engleză şi franceză;  

➢ contractele de studii universitare de masterat, secţia în limba română şi secţia în limba 

engleză şi franceză;  

➢ contractele de studii universitare pentru IFR; 

➢ contractele de studii universitare la Colegiul de Invăţământ Terţiar Nonuniversitar al 

USAMVBT; 

➢ contract de studii postuniversitare; 

➢ actele adiţionale ce se impun a fi încheiate; 

➢ informarea privind datele cu caracter personal, licenţă/master/IFR/Colegiu de Invăţământ 

Terţiar Nonuniversitar al USAMVBT/beneficiar competiţie internă; 

Art.5. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat strategic între USAMVBT şi Fundaţia 

Conservation Carpathia în vederea realizării unei reţele de colaborare, dedicată desfăşurării de activităţi 

de cercetare pe teme legate de conservarea speciei zimbru (responsabil prof.univ.dr. Morariu Sorin). 

Art.6. Se hotărăşte prelungirea, cu 1 an de zile, a contractelor de închiriere pentru spaţiile 

publicitare şi a contractelor de închiriere pentru diferite spaţii, care expiră la data de 30.06.2020, cu 

renegocierea tarifelor.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art.7. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Orboi Dora nr. 2911/26.06.2020 cu privire la 

depunerea unui proiect în cadrul competiţiei Innotech Student, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, 

cu titlul Your future – entrepreneurs in the life sciences. 

Art.8. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar perioadele de achitare 

a taxelor de şcolarizare pentru activităţile programului postuniversitar de formare psihopedagogică, 

astfel:  

- tranşa I până la data de 15 ianuarie 2021 

- tranşa II până la daza de 14 mai 2021 

Art.9. Se aprobă solicitarea dlui administrator SC Farm Adept SRL Lucian Pascariu nr. 

2910/26.06.2020 referitoare la preluarea sub formă de închiriere a amplasamentului Agro Village Banat 

cu anexele şi instalaţiile aferente pentru organizarea şi promovara de târguri şi expoziţii de promovare 

şi comercializare a produselor şi subproduselor agricole tradiţionale. 

Art.10. 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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