
 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 562 din 03.02.2021 

 

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 03.02.2021, 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, adresa ARACIS nr. 629/02.02.2021, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă ca, predarea la Rectorat a borderourilor de plata cu ora şi a pontajelor de prezenţă lunară, să se 

efectueze până în prima zi lucrătoare a lunii următoare. 

Art.2. Se aprobă ca desfăşurarea orelor la Colegiul Terţiar Nonuniversitar USAMVBT  să  se realizeze în intervalul 

orar 13,00-20,00 şi fracţionarea normei didactice de bază a cadrelor didactice din statul de funcţii al colegiului care predau 

în regim de plata cu ora, în semestrul II al anului şcolar 2020-2021. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind modalitatea de desfăşurare 

a activităţilor didactice în cadrul Colegiului Terţiar Nonuniversitar USAMVBT  pentru semestrul II al anului şcolar 2020-

2021, conform adresei nr. 543/02.02.2021. 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar taxele de admitere şi de şcolarizare precum şi 

tranşele de achitare a taxei de şcolarizare la Colegiul Terţiar Nonuniversitar USAMVBT pentru anul şcolar 2021-2022, 

conform adresei nr. 545/02.02.2021. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura posturilor pentru echipa de 

implementare a contractului de cercetare-dezvoltare nr. 289/22.01.2021 cu tema „Prototype product test with weaned piglets” 

– 3 posturi în afara organigramei universităţii finanţate integral din bugetul proiectului, conform adresei Direcţiei Resurse 

Umane nr. 141/03.02.2021. 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura posturilor pentru echipa de 

implementare a contractului de cercetare nr. 290/22.01.2021 cu tema „Prototype product test with sows” – 3 posturi în afara 

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

140/03.02.2021. 

Art.7. Se hotărăşte şi se aprobă ca dl prof.univ.dr. Morariu Sorin să participe la întâlnirea consultativă, în regim online, 

în vederea pregătirii procesului de evaluare a Studiilor Universitare de Doctorat, care va avea loc în luna februarie, organizată 

de ARACIS. 

Art.8. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Regulamentului privind funcţionarea Fondului Cinegetic nr.41 

Cralovăţ, proprietar de proces prof.univ.dr. Camen Dorin. 

Art.9. Se aprobă cererea nr.318/26.01.2021 de prelungire a contractului de locaţiune nr.2144/03.04.2015, pentru 1 an 

de zile, având ca obiect centrele de copiere (xerox) situate în clădirea Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere şi a 

Facultăţii de Management şi Turism Rural. 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 498/29.01.2021 de reducere cu 50% 

a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021.  

Art.11. Se aprobă încheierea unui parteneriat cu SCM Rugby Timişoara, pentru 1 an de zile. 

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 
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