
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 6014 din 28.09.2018 

 

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 28.09.2018, 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 temeiul prevederilor art. 2 alin.5 din Regulamentul privind elaborarea Statelor de funcţii în cadrul Universităţii 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara-R086, prevederilor art.6 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara- R077, 

Având în vedere adresele facultăţilor (Facultatea de Agricultură nr. 5896/25.09.2018, Facultatea de Horticultură şi 

Silvicultură nr. 6010/28.09.2018, Facultatea de Management şi Turism Rural nr.5428/11.09.2018, Facultatea de Inginerie 

Alimentară nr.5938/26.06.2018, Facultatea de Medicină Veterinară nr. 6005/28.09.2018, Facultatea de Bioingineria 

Resurselor Animaliere nr. 5999/28.09.2018), a C.S.U.D. nr. 5998/27.09.2018 şi a Departamentului ID/IFR 

nr.5995/27.09.2018 prin care se solicită Consiliului de Administraţie avizarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2018-

2019,  

Urmare a propunerilor rectorului, prorectorilor, cererilor cadrelor didactice, angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor 

persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar Statele de funcţii pentru anul universitar 2018-

2019. 

Art.2. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar propunerile facultăţilor de suplinire a posturilor 

vacante, în semestrul I al anului universitar 2018-2019. 

Art.3. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a următoarelor: 

a. Îndrumător pentru diagnosticul mamitelor la vaci în 50 de exemplare, redactat de către Pascu Corina. 

b. Boala paradontală la câine în 50 de exemplare, redactat de către Corina Pascu. 

c. Controlul şi asigurarea calităţii în industria alimentară în 20 de exemplare, redactat de către Camelia Moldovan. 

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

Art.5. Se aprobă propunerile facultăţilor universităţii de exmatriculare a unor studenţi. 

Art.6. Se aprobă propunerile facultăţilor universităţii de reînmatriculare a unor studenţi. 

Art.7. Se aprobă transferul de locuri bugetate între facultăţile universităţii. 

Art.8. Se hotărăşte să se solicite Ministerului Educaţiei Naţionale un număr suplimentar de locuri bugetate pentru 

studii universitare de licenţă şi master în anul universitar 2018-2019. 

Art.9. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Facultăţii de Agricultură nr. 

5997/27.09.2018 de conferire a numelui “Prof.dr. ROMOŞAN ŞTEFAN” Amfiteatrului 2 Agricultură. 

Art.10. Se aprobă depunerea unui proiect Horizont 2020, în parteneriat, cu Institutul  de Cercetări din Berlin. 

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. Sorin Stanciu 
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