
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 5261 din 26.10.2020 

 

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 26.10.2020, 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 aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante pe 

perioadă nedeterminată şi determinată, pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021, conform anexelor 1 şi 

2. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura LP-USAMVBT de posturi 

pentru echipa de implementare a proiectului „PracSIS – Parteneriat responsabil şi activ pentru calitate – Studenţi  

integraţi prin stagii”, cod SMIS 132332, 18 posturi în afara organigramei universităţii finanţate integral din 

bugetul proiectului, conform adresei nr. 5259/26.10.2020. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura posturilor pentru echipa 

de implementare a contractului de cercetare nr. 4881/07.10.2020 – 4 posturi în afara organigramei universităţii 

finanţate integral din bugetul proiectului, conform adresei nr. 5239/26.10.2020. 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar structura posturilor pentru echipa 

de implementare a contractului de cercetare nr. 1214/02.03.2020 şi nr. IPS 3c/02.03.2020 – 1 post în afara 

organigramei universităţii finanţat integral din bugetul proiectului, conform adresei nr. 5260/26.10.2020. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 5212/22.10.2020 cu privire la achiziţionarea, de la Staţiunea Didactică 

Timişoara, a 15 tone de porumb, pentru hrana ce va fi administrată în fondul de vânătoare 41 Cralovăţ. 

Art.6. Se aprobă publicarea la editura Agroprint, în 50 de exemplare, a cărţii „Grassland complex analysis 

and management”, redactată de prof.univ.dr. Cojocariu Luminiţa. 

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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