
 

 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 1953 din 18.03.2019 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința extraordinară din data de 18.03.2019, 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 aprobă lista cu directorii de proiect pentru depunerea și implementarea proiectelor FDI-2019, 

astfel: 

• Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la 

învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare 

la consilierea și orientarea în carieră) – prof.univ.dr. Iancu Tiberiu 

• Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România – prof.univ.dr. Stanciu Sorin 

• Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor 

didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul 

universităţilor – conf.univ.dr. Camen Dorin 

• Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul 

universităţilor – șef lucr.dr. Adamov Tabita 

• Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 

academice – prof.univ.dr. Imbrea Florinel 

• Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități – prof.univ.dr. Radulov Isidora 

Art.2. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Cziszter Ludovic nr. 1482/26.02.2019 privind numirea 

echipei din partea universității în cadrul propunerii de proiect AFIR, submăsura 16.1, cu titlul ”Zestrea genetică 

a rasei Brună de Maramureș – BRUNO”, astfel: 

1. Conf.univ.dr. Ludovic Cziszter – responsabil și cercetător în zootehnie 

2. Prof.univ.dr. Acatincăi Stelian - cercetător în zootehnie 

3. Asist.dr. Silvia Erina - cercetător în zootehnie 

4. Liliana Srbovan – personal administrativ 

Art.3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.4. 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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