
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1931 din 15.03.2019 

 

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 15.03.2019, 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 scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante, pe perioadă 

nedeterminată şi pe perioadă determinată (3 ani), în semestrul II al anului universitar 2018-2019 (anexa 1 şi 

2). 

Art.2. Se  avizează revizuirea următoarelor regulamente: 

a. Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României" din 

Timișoara – R077 

b. Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de 

abilitare în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele 

Mihai I al României" din Timișoara – R076 

c. Regulament privind ocuparea posturilor de asistent de cercetare pe perioadă determinată – 

R061 

d. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență 

și master) în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele 

Mihai I al României" din Timișoara – R038 

e. Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României" din Timișoara – 

R039. 

Art.3. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar documentele necesare pentru 

înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul II al 

anului universitar  2018-2019, conform art.61 din 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. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.5. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 30 de exemplare, a cursului Veterinary 

necropsic diagnosis, redactat de către conf.univ.dr. Stancu Adrian. 

Art.7. Se aprobă cererea dnei Melina Marie Doyen nr. 1920/15.03.2019, de la Facultatea de Medicină 

Veterinară, de retragere de la studii, începând cu semestrul II al anului universitar 2018-2019 și returnarea 

taxei de școlarizare aferentă semestrului II. 

Art.8. Se aprobă cererea dlui prorector, prof.univ.dr. Stanciu Sorin nr. 1917/15.03.2019 cu privire la 

închiderea și evacuarea întregului cămin nr. IV pe perioada 26.04.2019-20.05.2019 și a căminului nr. III, 

etajele IV și V în perioada 26.04.2019-13.05.2019. 

Art.9.  Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea dlui prof.univ.dr. 

Stanciu Sorin nr. 1918/15.03.2019 de înființare a Centrului de consultanță antreprenorială pentru proiectul 

VestArt – Arta antreprenoriatului ID 105729, în cadrul Unității de Management a Proiectelor. 



 
Art.10. Se aprobă adresa dlui prof.univ.dr. Stanciu Sorin nr. 1916/15.03.2019 cu privire la perioada 

Campaniei de promovare în licee a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

,,Regele Mihai I al României" din Timișoara ca fiind 25.03.2019 – 18.04.2019. 

Art.11. Se aprobă componența Comisiei de Recrutare, Evaluare și Selecție a Grupului Țintă – CRSGȚ 

și a Comisiei de Analiză și Soluționare a Contestațiilor – CASC pentru proiectul ”STAGIAR – STAGIi de 

practică în domeniul AgRicol”, POCU/90/6.13/6.14/109170 

Art.12. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Facultății de 

Medicină Veterinară privind suplinirea prin plata cu ora în perioada 18.03.2019 – 13.04.2019, a postului 14/I 

din posturi ocupate. 

Art.13. Se aprobă cererea dlui prorector, prof.univ.dr. Stanciu Sorin nr. 1826/12.03.2019 privind 

valoarea medie a salariului net care este de 1229 lei, necesară pentru calcularea burselor sociale în semestrul 

II al anului universitar 2018 – 2019. 

Art.14. 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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U46 

 
 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI “REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” 

DIN TIMIŞOARA, SEMESTRUL II – 2018-2019 

       

Nr. crt.  Facultate Departament 

Poziţie în 

Statul de 

funcții 

Funcţie didactică 
Discipline din planul de 

învăţămînt 

Încadrarea postului în 

domeniul/domeniile ştiinţifice  

1 
BIOINGINERIA 

RESURSELOR 

ANIMALIERE 
BIOTEHNOLOGII 1/II PROFESOR 

Reproducerea animalelor 1. Biologia 

celulară. Endocrinologia reproducerii 

animalelor. Anatomie, histologie și 

embriologie 1. Reproducerea animalelor 

2. 

Ştiinţe inginereşti  

Ingineria resurselor vegetale şi animale 

Zootehnie 

2 
HORTICULTURĂ ȘI 

SILVICULTURĂ 
HORTICULTURĂ 1/II ȘEF LUCRĂRI 

Pomicultură. Pomologie. Culturi 

horticole fără sol 

Ştiinţe inginereşti  

Ingineria resurselor vegetale şi animale 

Horticultură 

3 
INGINERIE 

ALIMENTARĂ 

ȘTIINȚA 

ALIMENTULUI 
2/I ȘEF LUCRĂRI 

Chimie anorganică și analitică (I) 

 Chimie anorganică și analitică (II); 

Chimie organică II; Biochimie 

Ştiinţe inginereşti 

Ingineria resurselor vegetale şi animale  

Ingineria produselor alimentare 

4 
MEDICINĂ 

VETERINARĂ 
ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC I 1/II ȘEF LUCRĂRI 

Internal medicine clinic and clinical 

lectures on species 1. Clinică medicală 

și prelegeri clinice pe specii 1. Clinică 

medicală și prelegeri clinice pe specii 4. 

Prelegeri clinice pe specii – Medicală. 

Internal medicine clinic and clinical 

lectures on species 4. Clinică și 

patologie pe specii: animale de 

companie; aviară; bovină; equină; 

rumegătoare mici; suine. 

Ştiinţe biologice şi biomedicale 

Medicină veterinară 

 

Medicină veterinară 

 

 



 

 

5 
MEDICINĂ 

VETERINARĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC 

II 
2/III CONFERENȚIAR 

Infectious diseases, preventive medicine 

and clinical lectures on species 3. 

Infectious diseases, preventive medicine 

and clinical lectures on species 4. 

Epidemiology. 

Ştiinţe biologice şi biomedicale 

Medicină veterinară 

Medicină veterinară 

6 
MEDICINĂ 

VETERINARĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC 

II 
6/III ȘEF LUCRĂRI 

Infectious diseases, preventive medicine 

and clinical lectures on species 1. Clinic 

and pathology on species: companion 

animals; poultry; cattle; equine; small 

ruminants, swine. Boli  

infecțioase, medicină preventivă și 

prelegeri clinice pe specii 1. Clinică și 

patologie pe specii: animale de 

companie; aviară; bovină; equină; 

rumegătoare mici; suine 

Ştiinţe biologice şi biomedicale 

Medicină veterinară 

Medicină veterinară 

7 
MEDICINĂ 

VETERINARĂ 

PRODUCȚII ANIMALE 

ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ 

VETERINARĂ 

1/IV ȘEF LUCRĂRI 

Animal nutrition and agronomy 1. 

Nutriție și agronomie 2. Nutriție animală 

și agronomie 1.  

Ştiinţe biologice şi biomedicale 

Medicină veterinară 

Medicină veterinară 

                                                   

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.03.2019. 

 

 

 

                                                RECTOR,                                           SECRETAR ŞEF INTERIMAR, 

                                 Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin                                                                                                   Dr.ing. Carolina Popa 



  U46 

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI “REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” 

DIN TIMIŞOARA / posturi didactice vacante scoase la concurs pe perioadă determinată (3 ani) în semestrul II  

al anului universitar  2018-2019 

 

 

Nr. crt.  Facultate Departament 

Poziţie în 

Statul de 

funcții 

Funcţie didactică 
Discipline din planul de 

învăţămînt 

Încadrarea postului în 

domeniul/domeniile ştiinţifice  

1 
MEDICINĂ 

VETERINARĂ 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC I 
11/II Asistent 

Clinică chirurgicală şi prelegeri 

clinice pe specii 3; Prelegeri clinice 

pe specii-Chirurgie; Modul animale 

companie, sport şi exotice. Modul 

animale rentă; Prelegeri clinice pe 

specii – Medicală; Practice; Practică; 

Clinic and pathology on species; 

companion animals; poultry; cattle; 

equine; small ruminants, swine 

Ştiinţe biologice şi biomedicale 

Medicină veterinară  

Medicină veterinară  

2 
MEDICINĂ 

VETERINARĂ 

PRODUCȚII ANIMALE 

ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ 

VETERINARĂ 

10/IV Asistent 

Food hygiene and technology 1. Food 

hygiene and technology 2. Practical 

works in slaughtering and food 

processing facilities. Igienă și 

tehnologie alimentară 1. 

Ştiinţe biologice şi biomedicale 

Medicină veterinară 

Medicină veterinară 

 

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.03.2019. 

 

                     RECTOR,         SECRETAR ŞEF INTERIMAR, 

                                    Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu                                                                       Dr.ing. Carolina Popa 
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