
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 292 din 22.01.2021 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința extraordinară din data de 22.01.2021, 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 transmit spre aprobare Senatului universitar propunerile de suplinire 

prin plata cu ora a posturilor didactice vacante, pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021. 

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

prin plata cu ora, pentru semestrul II, anul şcolar 2020-2021, pentru Colegiul Terţiar Nonuniversitar 

USAMVBT. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar tariful privind testele RT 

PCR pentru diagnosticarea COVID - 19, din cadrul Laboratorului de Biologie moleculară, care se vor 

efectua în urma încheierii unor contracte de prestări servicii cu persoane juridice (minim 50 RON/test + 

materialele consumabile şi reactivii). 

Art.4. Se aprobă ca dl drd. Bosioc Petrică să susţină activităţi didactice la disciplina de 

Biochimie în cadrul normei stabilite pentru doctoranzii cu frecvenţă. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar, nominalizarea dnei 

lect.dr. Barna Corina Georgeta, pe postul ocupat anterior în cadrul proiectului H2020 MSCA-NCP-2014 

Net4Mobility: Network of the Marie Sklodowska-Curie Actions National Contact Points, pentru a 

efectua activităţile prevăzute în contractul de finanţare, începând cu data de 01.03.2021, pentru o 

perioadă de 6 luni. 

Art.6. 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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