
 

 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 3038 din 08.05.2019 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 08.05.2019, 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 Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată în semestrul II al 

anului universitar 2018/2019 (anexa 1). 

Art.2. Se aprobă Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată în semestrul II al 

anului universitar 2018/2019 (anexa 2). 

Art.3. Se aprobă susținerea financiară de către universitate pentru evenimentele: Agronomiada 2019 și International 

Conference on Life Sciences 2019. 

Art.4. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 2976/06.05.2019 privind achitarea către Keystone Academic 

Solutions a facturii reprezentând servicii găzduire pe Internet pentru perioada 1 iunie – 31 august 2019, pentru admiterea la secția 

în limba engleză. 

Art.5. Se avizează și se transmite spre aprobare Tarifele pentru activitățile desfășurate în clinicile și serviciile veterinare, 

laboratoarele, biobaza și unitățile experimentale din cadrul Facultății Medicină Veterinară (anexa 3). 

Art.6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.7. Se aprobă Comisia științifică pentru emiterea rezoluției cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare a 

îndeplinirii standardelor universității pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă netereminată și pe perioadă 

determinată, în semestrul II al anului universitar 2018-2019, astfel: 

Președinte: 

1. Prof.univ.dr. Radulov Isidora  

Membrii: 

2. Prof.univ.dr. Iancu Tiberiu  

3. Conf.univ.dr. Crista Florin 

4. Prof.univ.dr. Hădărugă Nicoleta 

5. Prof.univ.dr. Peț Ioan 

6. Conf.univ.dr. Mederle Narcisa 

7. Șef lucr.dr. Șmuleac Laura 

8. Șef lucr.dr. Moatăr Mihaela 

9. Șef lucr.dr. Adamov Tabita 

Art.7. Se aprobă participarea următoarelor cadre didactice la examenul de finalizare a studiilor, anul 2019, organizat de 

Universitatea Politehnica Timișoara, specializarea Controlul și Expertiza Produselor Alimentare: prof.univ.dr. Riviș Adrian, 

prof.univ.dr. Hădărugă Nicoleta, șef lucr.dr. Dumbravă Delia 

Art.8. 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. Stanciu Sorin 
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