
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

 nr. 4005 din 01.09.2020 

  

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 01.09.2020, 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, OMEC şi al Ministerului Sănătăţii nr. 5487/1494 din 31 august 

2020, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă următoarele Acorduri de parteneriat: 

a. Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) şi USAMVBT – implementarea de măsuri 

active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea 

Macedonia – responsabil conf.univ.dr. Bănăţean-Dunea Ioan. 

b. Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) şi USAMVBT - implementarea de măsuri 

active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSPA0047 Hunedoara Timişană – responsabil şef lucr.dr. 

Horablaga Adina 

c. Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) şi USAMVBT - implementarea de măsuri 

active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0032 Cheile Rudăriei – responsabil şef lucr.dr. 

Dragomir Petru 

Art.2. Se aprobă montarea unei plăci permanente cu coordonatele proiectului, conform adresei Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) nr. 3957/31.08.2020 pe clădirea Bibliotecii USAMVBT. 

Art.3. Se aprobă demararea elaborării unui studiu de fezabilitate pentru digitalizarea universităţii. 

Art.4. Se aprobă ca deschiderea anului universitar 2020-2021 să se desfăşoare sub egida a „75 de ani de 

Învăţământ Superior Agronomic la Timişoara”. 

Art.5. Se aprobă Acordul de despăgubire cu ADX Energy Panonia SRL pentru exercitarea dreptului de 

servitute legală asupra terenului USAMVBT. 

Art.6. Se aprobă plata facturii ce reprezintă cotizaţia de membru Danube Rectors Conference, pentru anul 

2020. 

Art.7. 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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