
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 101 din 12.01.2021 

 

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 12.01.2021, 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 avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea prorectorului 

cercetare-inovare privind activitatea din cadrul Laboratorului de Biologie moleculară, astfel: 

a. tarifele pentru analizele care se vor efectua în laborator; 

b. bugetul cu cota de regia aplicată de 25%; 

c. structura posturilor din cadrul Laboratorul de Biologie moleculară – 7 posturi în afara 

organigramei finanţate integral din bugetul laboratorului. 

Art.2. 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 din cadrul 

Colegiului Terţiar Nonuniversitar al USAMVBT. 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 56/08.01.2021 privind transferul sumei de 5 milioane de lei din 

excedentul anului 2020 în vederea acoperirii golurilor de casă, respectiv a operaţiunilor de plată din 

cadrul Trezoreriei Timişoara. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.5. Se aprobă publicarea la editura Agroprint, în 12 de exemplare, a manualului Metabolisme 

energetique. Notes de cours, redactat de către Boldura Oana Maria, Tulcan Camelia, Paşcalău Raul. 

Art.6. Se aprobă publicarea la editura Agroprint, în 50 de exemplare, a cursului Histologie veterinară 

– notiţe de curs, redactat de către Diana Brezovan şi Jelena Savici. 

Art.7. Se aprobă prelungirea, cu 12 luni, a contractului cu SC Promotion Media SRL, începând cu 

data de 15.02.2021. 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea privind demararea 

procedurii de înfiinţare a domeniului de doctorat Biotehnologii. 

Art.9. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de reducere a 

timpului de lucru de la 4 ore la 2 ore pentru următoarele posturi: 1 expert informare şi selecţie grup ţintă 

şi 2 posturi expert consiliere şi orientare profesională din cadrul proiectului PracSIS – Parteneriat 

responsabil şi activ pentru calitate – studenţi integraţi prin stagii, cod SMIS 132332. Posturile au fost 

aprobate în afara organigramei universităţii fiind finanţate integral din bugetul proiectului. 

Art.10. Se aprobă cererea nr. 83/11.01.2021 privind: 

a. depunerea proiectului cu titlul ,,Creşterea capacităţii USAMVB Timisoara de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 145042, PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCTURĂ MARE, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific  9.1 - Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19, având valoarea 797.120, 00 lei, precum și indicatorii 

tehnico-economici ai proiectului 



 

 

b. angajarea Universității pentru a suporta costurile aferente implementării proiectului cu titlul 

,,Creşterea capacităţii USAMVB Timisoara de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod 

SMIS 145042, atât în perioada de derulare cât și în perioada de sustenabilitate, precum și 

includerea cheltuielilor prevăzute în proiect în bugetul Universității 

c. constituirea Unității de Implementare a Proiectului, cod SMIS 145042, formată  din 

managerul de proiect - Radulov Isidora, responsabil financiar – Șuster Gabriel, responsabil 

achiziții – Balaj Alina 

 

Art.11. 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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