
 
 
 
  
 

          HOTĂRÂREA   
                                                                      nr. 2124  din 11.04.2014 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 11.04.2014, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 
emite prezenta                              

 
   HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 2. Se propune spre aprobare Senatului universitar Metodologia USAMVB „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara de acordare a burselor POSDRU pentru cercetătorii doctoranzi în cadrul 
proiectului „Programe doctorale şi postdoctorale pentru promovarea excelenţei în cercetare, dezvoltare şi 
inovare în domeniile prioritare – agronomic şi medical veterinar, ale societăţii bazate pe cunoaştere”, 
proiect coordonat de USAMV Cluj – Napoca. 

Art. 3. Se propune spre aprobare Senatului universitar Metodologia „Regele Mihai I al României” 
din Timişoara de acordare a burselor POSDRU pentru cercetătorii postdoctoranzi în cadrul proiectului 
„Programe doctorale şi postdoctorale pentru promovarea excelenţei în cercetare, dezvoltare şi inovare în 
domeniile prioritare – agronomic şi medical veterinar, ale societăţii bazate pe cunoaştere”, proiect 
coordonat de USAMV Cluj – Napoca. 

 
Art. 4. Se aprobă repartizarea pe facultăţi a 12 burse pentru postdoctoranzii din cadrul 

programului amintit anterior, în funcţie de numărul conducătorilor de doctorat activi, astfel: 
 

Facultatea  Burse postdoctorale 
Agricultură 5 
Horticultură şi Silvicultură 2 
Management agricol   1 
Medicină veterinară 2 
TPA 1 
Zootehnie şi Biotehnologii 1 
Total  12 

 
 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 
de internet a universităţii. 
 
  
         Rector,     Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            ing. Arany Enikö  
   
      Cancelar general,    
   
     Lector.dr. Sorin Stanciu 
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