
 
 
 

          HOTĂRÂREA   
                                                                      nr. 1662 din 24.03.2014 

 
 
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 24.03.2014, 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 cererea dnei ş.l.dr. Cărpinişan Liliana de multiplicare a cursului „Fitopatologie 
generală”. 

Art. 2. Se aprobă cererea dnei Lavinia Ştef de multiplicare a Îndrumătorului pentru practica 
studenţilor. 

Art. 3. Se propune spre aprobare Senatului universitar achitarea către ARACIS a taxei de 
evaluare pentru D.P.P.D. 

Art. 4. Se avizează solicitarea Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii şi se propune spre 
aprobare Senatului universitar închiderea programului de studii „Piscicultură şi Acvacultură”, învăţământ 
cu frecvenţă, intrarea în lichidare începând cu anul universitar 2014/2015 şi repartizarea locurilor 
bugetate la programul de studii Zootehnie. 

Art. 5. Se avizează propunerea Facultăţii de Agricultură şi se propune spre aprobare Senatului 
universitar înfiinţarea unui program de studii nou intitulat „Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 
agricultură şi industrie alimentară” în domeniul de licenţă „Agronomie” şi plata taxelor aferente . 

Art. 6. Se avizează propunerea Facultăţii de Agricultură şi se propune spre aprobare Senatului 
universitar înfiinţarea unui program de studii nou intitulat „Agricultură” cu predare în limba engleză, în 
domeniul de licenţă „Agronomie” şi plata taxelor aferente . 

Art. 7. Se aprobă încheierea unui parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara şi Primăria 
comunei Gurahonţ în scopul exploatării didactice şi de cercetare a Parcului Dendrologic Gurahonţ. 

Art. 8. Se aprobă cererea dnei ş.l.dr. Alexandra Becherescu pentru deplasarea la Bucureşti cu 
studenţii anului IV Horticultură în perioada 10 – 13.04.2014. 

Art.9. Se aprobă cererea dlui Telbis Rafael de la Facultatea de Medicină Veterinară de 
reînmatriculare în anul IV de studii, începând cu anul univ. 2014/2015. 

Art. 10. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante pe perioadă 
nedeterminată, prezentate în anexă. 

Art. 11. Se propune spre aprobare Senatului universitar modificarea denumirii Centrului de 
cercetări din „Ecologie şi Protecţia mediului agricol” în „Centru de cercetare pentru ingineria mediului şi a 
datelor geospaţiale”. 

Art. 12. Se propune spre aprobare Senatului universitar chestionarul şi centralizatorul pentru 
evaluarea satisfacţiei studenţilor. 

Art. 13. 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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  U46 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI “REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 

       

Nr. crt.  Facultate Departament 
Poziţie în 
Statul de 

funcții 

Funcţie didactică 
 
 
 

Discipline din planul de 
învăţămînt 

Încadrarea postului în 
domeniul/domeniile ştiinţifice  

1 AGRICULTURĂ 
DEZVOLTARE 
DURABILĂ ŞI 

INGINERIA MEDIULUI 
22/II ŞEF LUCRĂRI 

Cartografie matematică, Astronomie 
geodezică, Managementul proiectului, 

Topografie inginerească 

Ştiinţe inginereşti  

Inginerie geologică, Inginerie geodezică 

Inginerie geodezică 

2 
HORTICULTURĂ 

ŞI 
SILVICULTURĂ 

SILVICULTURĂ 8/I CONFERENŢIAR Exploatări forestiere, Exploatări 
forestiere - proiect, Dendrologie 

Ştiinţe inginereşti 

Ingineria resurselor vegetale şi animale 

Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie 
forestieră 

3 
HORTICULTURĂ 

ŞI 
SILVICULTURĂ 

SIVLVICULTURĂ 9/I CONFERENŢIAR 
Silvicultură, Diversitatea faunei 

ecosistemelor forestiere, Împăduriri, 
Amelioraţii silvice - proiect 

Ştiinţe inginereşti 

Ingineria resurselor vegetale şi animale 

Agronomie, Horticultură, silvicultură, inginerie 
forestieră 

  
4 
  

HORTICULTURĂ 
ŞI 

SILVICULTURĂ 
SILVICULTURĂ 10/I CONFERENŢIAR 

Entomologie forestieră, Fitopatologie 
forestieră, Silvicultura şi protecţia 

pădurii 

Ştiinţe inginereşti 

Ingineria resurselor vegetale şi animale 

Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie 
forestieră 

 
 
 
 
 



 

  
5 
  

HORTICULTURĂ ŞI 
SILVICULTURĂ HORTICULTURĂ 5/II PROFESOR Biochimie vegetală, Biochimie 

Ştiinţe inginereşti 

Ingineria resurselor vegetale şi animale 

Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie 
forestieră 

6 MEDICINĂ 
VETERINARĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
PRECLINIC  19/I ŞEF LUCRĂRI Semiologie  

Ştiinţe biologice şi biomedicale 

Medicină veterinară 

Medicină veterinară 

7 MEDICINĂ 
VETERINARĂ ÎNVĂŢĂMÂNT CLINIC II 15/III ŞEF LUCRĂRI 

Zoonoze parazitare, Biologie animală şi 
ecologie, Parazitologie şi boli 

parazitare 

Ştiinţe biologice şi biomedicale 

Medicină veterinară 

Medicină veterinară 

8 
TEHNOLOGIA 
PRODUSELOR 

AGROALIMENTARE 
ŞTIINŢA ALIMENTULUI 11/II CONFERENŢIAR Biotehnologii alimentare, Biotehnologii 

speciale 

Ştiinţe inginereşti 

Ingineria resurselor vegetale şi animale 

Ingineria produselor alimentare 

9 
TEHNOLOGIA 
PRODUSELOR 

AGROALIMENTARE 

TEHNOLOGII 
ALIMENTARE 3/III PROFESOR 

Tehnologii fermentative şi extractive, 
Tehnologii avansate de obţinere a 
produselor alimentare de origine 

vegetală (op.), Tehnologii ale 
produselor alimentare de origine 

vegetală (I) 

Ştiinţe inginereşti 
Ingineria resurselor vegetale şi animale 

Ingineria produselor alimentare 

10 ZOOTEHNIE ŞI 
BIOTEHNOLOGII 

INGINERIA 
PRODUCŢIILOR 

ANIMALIERE 
9/I CONFERENŢIAR 

Apicultură şi sericicultură, Producţia 
animalelor (animale mici), 

Cuniculicultură, animale de blană şi 
vânat, Cuniculicultură, animale de 
blană şi vânat (pr.), Proiectare şi 

evaluare tehnolologică pentru produse 
de carne şi blănuri la iepuri şi animale 

de blană   

Ştiinţe inginereşti 

Ingineria resurselor vegetale şi animale 

Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie 
forestieră 



 
  
  

 
RECTOR,                                           SECRETAR ŞEF, 

                                    Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                                                                                                             Ing. Arany Enikö 
              

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 


