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HOTĂRÂREA 

Nr. 1881 din 23.03.2016 
 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data de 23.03.2016, în 
conformitate cu prevederile art. 73 al. 1 din Carta Universitară și prevederile art. 213 al. 2 din 
LEN nr. 1/2011,  

Având în vedere  adresele facultăților , emite prezenta 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se validează funcția de conducere – prodecan, în cadrul facultăților din 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timișoara, după cum urmează: 
- Facultatea de Agricultură  
         – prodecan cu activitatea didactică  
                               - şef lucrări dr. Crista Florin Laurențiu 
         – prodecan cu cercetarea  
                               – şef lucrări dr. Șmuleac Iosefina Laura 
- Facultatea de Horticultură şi Silvicultură  

      – prodecan cu activitatea didactică  
                             – şef lucrări dr. Moatăr Maria Mihaela 

         – prodecan cu cercetarea științifică                               
                                – conf.univ.dr. Danci Marcel Vasile 
- Facultatea de Management Agricol 

      – prodecan responsabil cu activitatea didactică și extensie universitară 
                             – prof.univ.dr. Pîrvulescu Luminița Cornelia 
        – prodecan responsabil cu activitatea de cercetare și probleme sociale  
                             – şef lucrări dr. Tabita Adamov Cornelia 

- Facultatea de Medicină Veterinară  
     – prodecan responsabil cu activitatea didactică și cu probleme studențești  
                             – prof.univ.dr. Morariu Sorin 

        – prodecan responsabil cu activitatea de cercetare 
                                – prof.univ.dr. Nichita Ileana Margareta 
- Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare  

     – prodecan didactic  
                             – prof.univ.dr.ing. Trașcă Teodor Ioan 
        – prodecan cu cercetarea 
                             – prof.univ.dr.ing. Hădărugă Nicoleta  Gabriela 
- Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii  

     – prodecan cu activitatea didactică și probleme studențești 
                          – prof.univ.dr. Ştef Lavinia  

         – prodecan cu cercetarea 
                         – conf.univ.dr. Peț Ioan 
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Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe 
pagina de internet a universității. 
  
 
 PREŞEDINTE,                                        CANCELAR GENERAL, 
       Prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuș                     Conf.univ.dr. Sorin Stanciu                  
 
 

                                                                                          Secretar Senat, 
                                                                                        Dr.ing. Diana Popa 


