
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 5770 din 05.09.2019 

 
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 05.09.2019, 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 elaborarea şi depunerea cererii de finanţare aferente proiectului cu titlul PracSIS – 

Parteneriat responsabil şi activ pentru calitate – Studenţi integraţi prin stagii, în cadrul POCU 2014 -2020, Axa 
prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectiv specific 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al 
formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, 
cofinanţare 2% din partea universităţii.  

Art.2. Se aprobă participarea Facultăţii de Medicină Veterinară, în cadrul proiectului intitulat BioPractice – 
succesul viitorului tău!, în calitate de partener 1,  în cadrul POCU 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi 
competenţe, Prioritatea de investiţii 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor 
de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor 
de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea 
programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor 
sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie - Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de 
învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de 
învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Art.3. Se aprobă, în parte, cererea dnei prof.univ.dr. Botău Dorica nr. 4987/17.07.2019 în sensul participării 
la  Expoziţia INFOINVENT 2019 – Chişinău, Republica Moldova şi achitarea taxei de stand. 

Art.4. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii, în 20 de exemplare, a cărţii Strategii privind 
prevenirea şi reducerea efectului contaminării fungice asupra calităţii cerealelor şi a siguranţei alimentare, 
redactat de către Alexa Ersilia, Radulov Isidora, Pop Georgeta, Şumălan Renata, Negrea Monica. 

Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
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. Stanciu Sorin 
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