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HOTĂRÂREA 

 nr. 4343 din 18.09.2020 

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

Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința extraordinară din data de 18.09.2020, 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, emite prezenta       

HOTĂRÂRE 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Statele de funcţii pentru anul 

universitar 2020-2021, la ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar bugetul Colegiului Terţiar 

Nonuniversitar al USAMVBT, pentru anul financiar 2020. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarele solicitări de reducere 

cu 50% a taxei de şcolarizare, pentru anul universitar 2020-2021: 

a. Şef lucr. Horablaga Adina – student anul I, ciclul universitar de studii de master,  la Facultatea de 

Management şi Tursim Rural, programul de studii Management în alimentaţie publică şi agroturism; 

b. Şef lucr. Horablaga Adina – student anul IV, ciclul universitar de studii de licenţă, la Facultatea de 

Agricultură, programul de studii Ingineria şi protecţia mediului în agricultură; 

c. Şef lucr. Blaj Florica Emilia – student anul III, ciclul universitar de studii de licenţă, la Facultatea de 

Agricultură, programul de studii Ingineria şi protecţia mediului în agricultură; 

d. Şef lucr.dr. Mărghitan Alina - student anul IV, ciclul universitar de studii de licenţă, la Facultatea de 

Horticultură şi Silvicultură, programul de studii Horticultură, la forma de învăţământ cu frecvenţă 

redusă; 

e. Toţa Cristina - student anul II şi III, ciclul universitar de studii de licenţă, la Facultatea de Horticultură 

şi Silvicultură, programul de studii Peisagistică 

f. Şuba Anka Roxana - student anul I, ciclul universitar de studii de master,  la Facultatea de 

Management şi Tursim Rural, programul de studii Management în alimentaţie publică şi agroturism; 

Art.4. Se aprobă depunerea proiectului cu titlul „Promovarea biodiversităţii din cadrul Sitului Natura 

20200 ROSCI0109 Lunca Timişului”, fără cofinanţare din partea universităţi. Responsabil proiect: conf.univ.dr. 

Bănăţean Dunea Ioan. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei Resurse Umane 

888/17.09.2020 cu privire la structura posturilor pentru echipa de implementare a proiectului, 10 posturi, în afara 

organigramei, finanţate integral din bugetul proiectului POCU/626/6/13 – 132081 cu titlul Biopractice – Succesul 

viitorului tău, cod SMIS:132081, în care USAMVBT este Partener 2, responsabil proiect prof.univ.dr. Dărăbuş 

Gheorghe. 

Art.6. 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 

 

 

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

