
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 249 din 19.01.2021 

 

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 19.01.2021, 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, adresele MEC nr. 8299/15.01.2021 şi 

nr. 8321/17.01.2021, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă propunerea ca dna şef lucr. Ahmadi-Khoie Mirela să fie desemnată persoana 

responsabilă cu înregistrarea instituţiei pe platforma destinată campaniei de vaccinare, centralizarea 

datelor de identitate şi programarea la vaccinare a personalului angajat. 

Art.2. Se aprobă propunerea ca, toată comunicarea între Unitatea de Management Proiecte – 

Prorectorat Cercetare – Resurse Umane, să se facă în scris. 

Art.3. Se aprobă activarea, de către SC AgroTm Campus SRL, a codurilor CAEN pentru 

cercetare şi încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul Cantină (CF 407412 – C5) necesar acestei 

activităţi. 

Art.4. Se aprobă numirea, pentru de un an de zile, a dlui Bazoșan Mihai Marcel, în funcția de 

administrator al SC AgroTM Campus SRL, începând cu data de 12.02.2021. 

Art.5. Se aprobă propunerea nr. 219/18.01.2021 de modificare a tarifului orar pentru serviciile 

de pază, astfel: 15,47 lei/oră/agent de securitate. 

Art.6. Se aprobă ca, prof.univ.dr. Imbrea Florinel şi asist.dr. Bătrâna Ştefan să fie persoanele 

de contact pentru proiectul World Bank Group, Romania – Common Agriculture Policy (CAP) 

Programming Support, 2012-2027. 

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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