
 

 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 260 din 18.01.2019 

 

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 18.01.2019, 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, cererilor cadrelor didactice, 

angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, emite prezenta       

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cifra de școlarizare pentru 

anul universitar 2019-2020. 

Art.2. Se aprobă propunerea Facultății de Inginerie Alimentară cu privire la componența 

comisiei pentru examenul de certificare a competențelor profesionale la Programul postuniversitar 

Auditor în domeniul siguranței alimentare, forma de învățământ cu frecvență, anul universitar 2018-

2019 astfel: 

Președinte: Prof.univ.dr. Trașcă Teodor Ioan 

Membrii: Prof.univ.dr. Jianu Ionel-Călin 

                Prof.univ.dr. Mișcă Corina-Dana 

Art.3. Se aprobă propunerea Facultății de Medicină Veterinară nr. 36/16.01.2019 privind 

componența comisiei de licență pentru sesiunea februarie 2019 și a comisiei de contestații. 

Art.4. Se aprobă adresa dnei dir.econ. interimar Marton Elena nr. 248/17.01.2019 de modificare 

a organigramei universității în sensul că, Stațiunea Didactică Timișoara, din punct de vedere economico-

financiar, să se subordoneaze Direcției General Administrative – Direcția Economică. 

Art.5. Se aprobă cererea dnei conf.univ.dr. Orboi Manuela, director CCOC, nr. 96/14.01.2019 

privind structura CCOC aferentă anului 2019. 

Art.6. Se aprobă cererea Facultății de Inginerie Alimentară nr.175/16.01.2019 de multiplicare 

(reeditare) la Litografia universității, în 75 de exemplare, a Subiectelor de licență, redactate de către 

prof.univ.dr. Riviș Adrian. 

Art.7. Se aprobă cererea Facultății de Inginerie Alimentară nr.176/16.01.2019 de multiplicare 

(reeditare) la Litografia universității, în 80 de exemplare, a Caietului de practică, redactat de către 

prof.univ.dr. Trașcă Teodor Ioan. 

Art.8. Se aprobă cererea dnei Damianov Snejana nr.125/15.01.2019 de multiplicare la Litografia 

universității, în 20 de exemplare, a cursului Protecție fitosanitară a culturilor din spații protejate, 

redactat de către Damianov Snejana. 

Art.9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

 

 

 

 



 

Art.10. Se aprobă modificarea Comisiei ştiinţifice pentru emiterea rezoluţiei cu privire la 

verificarea informaţiilor din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată, în semestrul I al 

anului universitar 2018-2019, în sensul înlocuirii dlui prof.univ.dr. Danci Marcel cu dna șef lucr.dr. 

Moatăr Mihaela: 

    Preşedinte:  

Prof.univ.dr. Radulov Isidora 

    Membrii: 

Prof.univ.dr. Hădărugă Nicoleta 

Prof.univ.dr. Peţ Ioan 

Conf.univ.dr. Mederle Narcisa 

Şef lucr.dr. Şmuleac Laura 

Șef lucr.dr. Moatăr Mihaela 

Şef lucr.dr. Adamov Tabita 

Art.11. 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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