
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 5110 din 19.10.2020 

 

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

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară în data de 19.10.2020, 

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 revizuirea următoarelor 

documente: 

a. 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 – 

R039 

b. Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitar şi asistent de cercetare pe 

perioadă determinată – R061 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar scoaterea la concurs a 

următoarelor posturi:  

a. Direcţia General Adminstrativă  

1 post Administrator patrimoniu S 

1 post Şef Serviciu Tehnic, Investiţii, Întreţinere (administrator patrimoniu S) 

1 post Şef Birou Achiziţii Publice (administrator patrimoniu S) 

b. Direcţia Economică 

1 post Director economic (administrator patrimoniu S) 

c. Direcţia Resurse Umane 

1 post Administrator financiar S 

1 post Informatician – analist programator S 

Art.3. Se aprobă cererea nr. 5096/19.10.2020 cu privire la reducerea cu 50% a taxei de 

şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 576 FMTR/06.10.2020 privind recunoaşterea în anul universitar 

2020-2021 a taxei de şcolarizare care a fost achitată în anul universitar 2018-2019. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 5068/15.10.2020 privind scutirea de la plata taxei şcolarizare pentru 

anul universitar 2019-2020. 

Art.6. Se respinge cererea nr. 1019 FMV/16.10.2020 privind scutirea de la plata taxei şcolarizare 

pentru anul universitar 2017-2018. 

 

 



 

 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 5045/14.10.2020 privind scutirea de la plata taxei şcolarizare pentru 

anul universitar 2018-2019. 

Art.8. Se aprobă retipărirea la editura Agroprint, în 90 de exemplare, a cursului „Curs de genetică 

medicală a animalelor”, redactat de către Bonca Gheorghe. 

Art.9. Se hotărăşte ca, ponderea contribuţiei cursului şi seminariilor/laboratoarelor/proiectelor la 

nota finală de examen, să fie stabilită în funcţie de specificul fiecărei discipline de către Biroul 

Consiliului facultăţii. 

 

Art.10. Se hotărăşte ca doamnele Delia Bogdan, Emilia Ciubotaru şi Roxana Stancu să asigure 

colaborarea între Direcţia Resurse Umane, Direcţia Economică şi Prorectoratul cu Cercetarea, Inovarea 

şi Transferul Tehnologic. 

Art.11. Se hotărăşte ca, începând cu data de 01.01.2021, toate panourile publicitare aflate în 

perimetrul administrativ al universităţii, indiferent de modul de deţinere, să nu mai conţină afişe cu 

mesaje politice, inclusiv electorale. 

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. David Gheorghe 
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