
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1037 din 24.02.2021 

 

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 24.02.2021, 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 aprobă susţinerea financiară, sub formă de împrumut, a SC AgroTM Campus SRL, conform 

adresei nr. 1006/23.02.2021. 

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu SC AgroTM Campus SRL, pe o perioadă de 3 ani, 

pentru încheierea unui spaţiu în suprafaţă de 1050 m.p. aflat în incinta USAMVBT – garaj auto, în vederea 

înfiinţării unei spălătorii pentru utilaje, maşini agricole şi mijloace auto din cadrul USAMVBT. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea ca taxa de şcolarizare la 

Facultatea de Medicină Veterinară să fie de 4500 euro, începând cu anul I, an universitar 2021-2022. 

Art.4. Se aprobă încheierea unui Acord de colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş (Consiliul de Strategie 

şi Consiliere Economică). 

Art.5. Se aprobă încheierea unui Acord de colaborare cu Centrul IBA Support din cadrul Institutului 

Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti. 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de modificare a tarifelor 

pentru efectuarea analizelor de laborator în cadrul Compartimentului de Chimie al Platformei de Cercetare 

Interdisciplinară a USAMVBT, conform adresei nr. 1027/24.02.2021. 

Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar modificarea propunerilor privind 

suplinirea prin plata cu ora pentru semestrul II, an universitar 2020-2021, pentru Facultatea de Agricultură, 

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere şi Facultatea de Medicină Veterinară. 

Art.8. Se aprobă calendarul admiterii la Colegiul Terţiar Nonuniversitar al USAMVBT pentru anul 2021. 

Art.9. Se aprobă comisia de admitere pentru sesiunile iulie şi septembrie la Colegiul Terţiar Nonuniversitar 

al USAMVBT. 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de redistribuire a orelor 

din postul 3/vacant din propunerea de plata cu ora a semestrului I, an şcolar 2020-2021 la Colegiul Terţiar 

Nonuniversitar al USAMVBT. 

Art.11. Se aprobă solicitarea Asociaţiei Studenţilor în Medicină Veterinară pentru acordarea în comodat, 

pe o perioadă de 3 ani, a sălii 025 din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară cu scopul de a fi folosită drept 

sediu al asociaţiei. 

Art.12. Se aprobă demararea procesului de obţinere a unui nou contract de service pentru efectuarea 

reviziilor celor 3 instalaţii radiologice: instalaţia Computer Tomograf Siemens Somatom Definition AS 64, 

instalaţia radiologică Siemens Multix Swing şi instalaţia radiologică mobilă cu braţ C Siremobil 

Compact L. 

Art.13. Se aprobă demararea procesului de întocmire a dosarului tehnic în vederea autorizării DSP 

pentru instalaţia radiologică Siemens Multix Swing. 

Art.14. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura posturilor pentru 

echipa de implementare a contractului de finanţare Erasmus+, Acţiune cheie 1- Învăţământ superior, 

mobilităţi cu ţările partenere, contract nr. 2020-1-RO01-KA107-079757 – 7 posturi în afara 

organigramei universităţii finanţate integral din bugetul proiectului, conform adresei nr. 

1029/24.02.2021. 



 

 

Art.15. Se aprobă înlocuirea dnei şef lucr.dr. Brudiu Ileana cu dna ing. Rusu Mihaela Elena în 

vederea utilizării Sistemului IMI. 

Art.16. Se aprobă componenţa echipei implicate în elaborarea documentaţiei şi derularea 

procedurilor de atribuire  în cadrul proiectului RES and Circular Economy in an Academic Community 

as an Example for Smart Sustainable Development, cod proiect 2020/55421, Programul Mecanisme 

financiare SEE şi Norvegia, 2014-2021, Program pentru energie în România, conform adresei nr. 

1014/24.02.2021. 

Art.17. Se aprobă referatul de necesitate nr.960/22.02.2021 referitor la servirea mesei de prânz 

pentru 18 persoane (13 angajaţi ai universităţii şi 5 studenţi – şefi de cămine) care vor participa la 

activitatea de cazare în cămine a studenţilor, în perioada 25.02.2021 – 28.02.2021. 

Art.18. Se aprobă demararea procesului de reevaluare a terenurilor USAMVBT. 

Art.19. Se aprobă modificarea structurilor administrative ale Colegiului Terţiar Nonuniversitar al 

USAMVBT, conform adresei nr. 1025/24.02.2021. 

Art.19. Se aprobă ca, studenţii care au fost în izolare sau carantină şi îşi reiau activitatea în cadrul 

universităţii, să prezinte test RT PCR sau test rapid antigen negativ confirmat, prin buletin de analize de 

la o Clinică autorizată.  

Art.20. 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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