
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 4869 din 06.10.2020 

 

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 06.10.2020, 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, Ordinul nr. 5650/1670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și 

cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2, emite prezenta   

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea Procedurii privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 

României" din Timişoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor virusul SARS-CoV-2.                                         

Art.2. Se aprobă propunerea ca dl Gaşpar Sorin să fie coordonator al Unităţii de Management Proiecte pe fonduri 

naţionale, cercetare şi dezvoltare instituţională şi dl Şuster Gabriel să fie coordonator al Unităţii de Management Proiecte pe 

fonduri structurale. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de numire a dnei prof.univ.dr. 

Alexia Ersilia în funcţia de Director interimar la Platforma de Cercetare Interdisciplinară. 

Art.4. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar cererile de reducere a taxei de şcolarizare  cu 

50%, anul universitar 2020-2021, pentru următorii studenţi, angajaţi ai universităţii: Vlad Florin Gheorghe şi Boldura Oana-

Maria. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar transferul dnei dr.ing. Turc Alina de la 

Departamentul I Silvicultură la Departamentul III – Inginerie Genetică din cadrul Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură, 

începând cu anul universitar 2020-2021.  

Art.6. Se respinge cererea nr. 4806/05.10.2020 cu privire la scutirea de la plata taxei de şcolarizare. 

Art.7. Se aprobă solicitarea de decalare a perioadei de implementare a proiectului ERASMUS K2 2020-1-RO01-

KA203-080172, cu titlul: „Strategies regarding the valorization of horticultural and agricultural by-products as functional 

foods in the context of a circular economy” pentru perioada 31.12.2020 – 30.12.2022. 

Art.8. Se aprobă solicitarea cu privire la achitarea diferenţei de plată pentru participarea la Salonul Internaţional 

PROINVENT, Cluj, 18-20.11.2020. 

Art.9. Se aprobă transferul de locuri bugetate între facultăţile universităţii, astfel:  

- de la Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere se transferă 1 loc, în anul III, la Facultatea de 

Horticultură şi Silvicultură şi 2 locuri la Facultatea de Agricultură, în anul III. 

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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