
 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 7556 din 19.11.2018 

 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedinţa extraordinară din data de 19.11.2018, 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, cererilor cadrelor didactice, 
angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice şi Hotărârea Guvernului nr. 
883/09.11.2018 privind modificarea şi complertarea  Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin H.G. nr. 457/2011, 
emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă demararea procedurii de revizie a Metodologiei 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 şi a Regulamentului privind ocuparea posturilor de asistent 
universitar şi asistent de cercetare pe perioadă determinată – R061. 

Art.2. Se aprobă cererea dlui şef lucr.dr. Okros Adalbert nr. 7538/16.11.2018 de modificare a 
Celulei de urgenţă în sensul înlocuirii dlui Ştefan Gruber cu dna Sopco Carbin Silvia, administrator al 
Facultăţilor de Inginerie Alimentară, Management şi Turism Rural şi Medicină Veterinară. 

Art.3. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Herman Viorel nr. 7549/19.11.2018 pentru plata 
facturii către Keystone Academic Solutions pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019, 
reprezentând servicii găzduire pe internet pentru admiterea la Facultatea de Medicină veterinară – limba 
engleză. 

Art.4. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara şi Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR România. 

Art.5. 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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