
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 5026 din 13.10.2020 

 

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 13.10.2020, 

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 şi adresa CFR Călători nr. 

OTRL1/52/08.10.2020, emite prezenta   

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă menţinerea, pentru o perioadă de 2 ani de zile, începând cu data de 01.10.2020, 

a şapte (7) posturi de cercetători şi asistenţi cercetare, ca indicatori ai proiectului BIOAMR nr. 

7PCCDI/2018, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017. 

Art.2. Se aprobă mutarea sediului Unităţii de Management Proiecte în cadrul clădirii 

Complexului de Laboratoare „Horia Cernescu”, etajul I, scara B. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 5014/13.10.2020 cu privire la scutirea de la plata taxei de şcolarizare 

pentru anul universitar 2015-2016. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 4886/07.10.2020 de reducere cu 50% a taxei de şcolarizare pentru 

anul universitar 2020-2021. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 4895/07.10.2020 de reducere cu 50% a taxei de şcolarizare pentru 

anul universitar 2020-2021. 

Art.6. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 

Art.7. Se aprobă încasarea într-o singură tranşă a sumei ce reprezintă contravaloarea serviciilor 

de şcolarizare efectuate în regim bugetat la USAMVBT, sumă care trebuie achitată până la data de 

31.10.2020 (solicitarea nr.4758/02.10.2020). 

Art.8. Se aprobă retipărirea la editura Agroprint a următoarelor materiale: 

a. Biologie animală – ghid de biologie animală aplicată, în 120 de exemplare, redactat de către 

Marius Stelian Ilie şi Mirela Imre; 

b. Îndrumător de activităţi practice şi seminarii la Genetică medicală veterinară, în 80 de 

exemplare, redactat de către Bonca Gheorghe, Marc Simona şi Mircu Călin. 

Art.9.  Se aprobă publicarea la editura Agroprint, în 70 de exemplare, a caietului de lucrări 

practice, intitulat „Introducere în histologie şi embriologie veterinară – Celulele”, redactat de către 

Diana Brezovan şi Jelena Savici. 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar, propunerea de menţinere 

la nivelul anului universitar 2019-2020, a tarifelor practicate la editura Agroprint şi Biblioteca 

universităţii pentru anul universitar 2020-2021. 

 



 

 

Art.11. Se aprobă propunerile facultăţilor în ceea ce priveşte desemnarea persoanelor care vor 

valida/confirma calitatea de student în vederea achiziţionării legitimaţiilor de călătorie on-line pentru 

transportul feroviar, astfel:  

➢ Facultatea de Agricultură – Nicoleta Botoş,  

➢ Facultatea de Horticultură şi Silvicultură – Anca Drăgunescu,  

➢ Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere – Gog Pîrvulescu Lucica,  

➢ Facultatea de Inginerie Alimentară – Herpuţ Daniela,  

➢ Facultatea de Management şi Turism Rural – Mihaela Iancu,  

➢ Facultatea de Medicină Veterinară – Carmen Pricop. 

Art.12. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECTORAT 

Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş 

Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 

E-mail: rectorat@usab-tm.ro, rectorat.usamvbt@gmail.com,  Web site: www.usab-tm.ro 

mailto:rectorat@usab-tm.ro
mailto:rectorat.usamvbt@gmail.com
http://www.usab-tm.ro/

