
 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 7936 din 29.11.2018 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedinţa extraordinară din data de 29.11.2018, 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, cererilor cadrelor didactice, 
angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, POCU/320/6/21/121103 “EPA-Educaţie, 
Performanţă, Angajabilitate”, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1.  Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar 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 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 şi a  documentelor necesare pentru 
inscrierea la concurs conform art.61 din metodologia menţionată. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar  propunerea Facultăţii de 
Bioingineria Resurselor Animaliere  nr. 7893/28.11.2018 şi nr. 7894/28.11.2018 privind înaintarea 
dosarelor de validare şi introducere în RNCIS a calificării programelor de master Animale de companie 
şi de agrement şi Biotehnologii de reproducere în ameliorarea animalelor. 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultăţii de 
Agricultură nr.7887/28.11.2018 privind înaintarea dosarului de validare şi introducere în RNCIS a 
calificării programului de master Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în 
contextul dezvoltării rurale. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea dlui 
prof.univ.dr. Dărăbuş Gheorghe nr. 7907/28.11.2018 de înfiinţare a Colegiului de Învăţământ Terţiar 
Nonuniversitar USAMVBT. 

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. Sorin Stanciu 
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