
 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 8401 din 11.12.2018 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedinţa extraordinară din data de 11.12.2018, 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,  

În conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. 1 din H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea 
Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32 alin. 2 din 
Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara – R0 39, 

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. 2 din Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent 
universitar şi asistent de cercetare pe perioadă determinată – R061, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererilor cadrelor didactice, 
angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă propunerea Consiliului de Administraţie de numire a Comisiei ştiinţifice pentru 

emiterea rezoluţiei cu privire la verificarea informaţiilor din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor 
universităţii pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă 
determinată, în semestrul I al anului universitar 2018-2019, având următoarea componenţă: 

    Preşedinte:  
Prof.univ.dr. Radulov Isidora 

    Membrii: 
Prof.univ.dr. Danci Marcel 
Prof.univ.dr. Hădărugă Nicoleta 
Prof.univ.dr. Peţ Ioan 
Conf.univ.dr. Mederle Narcisa 
Şef lucr.dr. Şmuleac Laura 
Şef lucr.dr. Adamov Tabita 
Art.2. Se aprobă plata către ARACIS a taxelor de evaluare periodică a următoarelor domenii de 

masterat: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Biologie, Ingineria mediului, 
Agronomie, Biotehnologii, Horticultură, Silvicultură,  

Art.3. Se aprobă cererea nr. 7694/21.11.2018 de multiplicare la Litografia universităţii, în 25 de 
exemplare, a cursului Gestionarea poluanţilor, redactat de către prof.univ.dr. Rădulescu Hortensia. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 8208/06.12.2018 de multiplicare la Litografia universităţii, în 50 de 
exemplare, a cursului Fizica solurilor agricole, redactat de către Mihuţ Casiana Doina. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 8378/11.12.2018 de multiplicare la Litografia universităţii, în 40 de 
exemplare, a caietului de lucrări practice Utilizarea biotehnologiilor în crearea şi înmulţirea 
cultivarelor, redactat de către Adriana Ciulca, Giancarla Velicevici. 

Art.6. Se aprobă achitarea taxei către Institutul Naţional de Administraţie pentru cursul 
“Aplicarea regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind protecţia datelor cu caracter personal, 
organizat în Timişoara, în perioada 10-14.12.2018. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 8400/11.12.2018 de reducere a taxei de şcolarizare cu 50% pentru 
anul universitar 2018-2019. 

Art.8. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 



 
Art.9. Se aprobă propunerea directorului CSUD, prof.univ.dr. Morariu Sorin, nr. 

8142/04.12.2018 privind Noile instrucţiuni şi standarde unice de elaborare a tezelor de doctorat în 
cadrul IOSUD-USAMVB Timişoara, începând cu data de 01.01.2019. 

Art.10. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Şumălan Radu nr. 8399/11.12.2018 pentru alocarea 
unor fonduri din bugetul universităţii pentru repararea serelor din Pavilionul expoziţional. 

Art.11. Se hotărăşte alocarea sumei de 400 lei + TVA/publicare în presa scrisă și online a urărilor 
cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.  

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. Sorin Stanciu 
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