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HOTĂRÂREA 
Nr. 5967 din 13.09.2019 

 
 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data de 13.09.2019, în 
conformitate cu prevederile art. 11 și ale art. 73 alin. 1 din Carta Universitară și prevederile 
art.123, art. 213 alin.2 din LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului 
USAMVBT – R069, 

Având în vedere adresa nr. 5763/05.09.2019 cât și Hotărârea Consiliului de Administrație 
nr. 5770/05.09.2019 art. 2 emite prezenta 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art.1. Se aprobă participarea Facultății de Medicină Veterinară, în cadrul proiectului 
intitulat ”BioPractice- succesul viitorului tău!”, în calitate de partener 1, în cadrul proiectului 
POCU 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10.iv: 
Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea 
tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de 
formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a 
competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de 
învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie - 
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și 
non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un 
potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de 
internet a universității. 
 
   Preşedinte Senat,                                               Secretar Senat, 
     Prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuș                                             Dr.ing. Diana Popa                                           
 
 

       Cancelar General, 
        Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 


