Decembrie 2011
Birou Senat 06.12.2011
1. Se aprobă analizarea în următoarea şedinţă a Senatului universitar, a cererii Sindicatului
USAMVB Timişoara de a se elimina din Regulamentul de cazare la căminul C5G a
prevederii care limitează perioada de cazare la 2 ani. Referitor la adresa Sindicatului
USAMVB Timişoara prin care cere acordarea celui de al 13- lea salariu pe anul 2009, se
decide să se revadă situaţia de la data respectivă, urmând ca Biroul Senatului să hotărască
modul de procedură.
2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice.
3. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de către: Moş Victoria.
4. Se aprobă deplasarea la Bucureşti a unor cadre didactice la şedinţa ASAS din 16.12.2011.
Birou Senat 06.12.2011
1. Se aprobă propunerea Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii pentru premiul ,,Cercetător
eminent” în persoana doamnei dr. Ada Cean. Premiul este acordat de Asociaţia
Orizonturi universitare.
2. La solicitarea dlui conf.dr. Sorin Bungescu, se decide numirea unei comisii de
inventariere pentru Pavilionul de mecanizare şi menţinerea dlui tehnician Balaci Ion la
actualul loc de muncă.
3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice.
4. Se aprobă acordarea a 15 tichete cadou în valoare de 150 lei pentru angajaţii din
universitate care au salariul net sub 1500 lei, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
5. Se aprobă achitarea unei părţi din bursele restante la doctoranzii anului II.
Birou Senat 13.12.2011
1. Se hotărăşte ca persoanele cazate în căminele universităţii (studenţi, cadre didactice) care
vor pleca din cămine în perioada vacanţei, să plătească chiria aferentă acestei perioade
conform contractului încheiat cu universitatea şi totodată au obligaţia să anunţe acest
lucru, printr-o cerere.
2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice.
Senat universitar 19.12.2011
1. Se decide ca toate cadrele didactice să-şi ia concediu de odihnă în perioada 23.12.2011 –
16.01.2012 (3 săptămâni) în timpul vacanţei de iarnă. (decizie revizuită şi completată la
şedinţa Biroului senatului din 12.01.2012 cu menţiunea că acesta se va plăti şi se va
evidenţia pe pontajele lunii iulie şi august).
2. Se aprobă Metodologia de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante.
3. Se aprobă o serie de regulamente care au fost date la revizuit responsabililor, cu anumite
modificări care vor fi operate de DAC.
 Regulament al Comisiei sociale.
 Regulament al Comisiei ştiinţifice.
 Regulament de funcţionare a Serviciului financiar contabil.





4.
5.

6.

7.
8.

Regulament privind desfăşurarea practicii studenţilor.
Regulament de acordare a titului de Doctor Honoris Causa.
Regulament de iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea perioadelor
programelor de studii.
 Regulament privind stimularea studenţilor cu rezultate deosebite.
 Regulament pentru organizarea Serviciului social.
 Regulament de funcţionare a căminelor studenţeşti.
 Procedura privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere.
 Regulament privind organizarea şi funcţionarea cantinei studenţeşti.
Se aprobă Regulamentul de organizare a alegerilor, calendarul alegerilor precum şi
procedurile de vot şi modelele buletinelor de vot.
Se aprobă componenţa Comisiei electorale pe universitate în următoarea componenţă:
Lector Stanciu Sorin, Conf. Niţă Lucian, Conf. Danci Marcel, Prof. Bura Marian, Prof.
Oprescu Ion, Şef lucrări David Ioan, student Bisorca Gabriel.
La solicitarea Sindicatului USAMVB Timişoara se discută prevederile Regulamentului
de cazare în căminul C5G referitor la perioada maximă cât pot fi cazate cadrele didactice
(maxim 2 ani). Se decide ca fiecare caz să fie analizat separat şi să se hotărască în
Consiliul de administraţie eventuala prelungire a contractului.
Se aprobă cererea domnului Prof.dr. Ianculov Iosif de acordare a calităţii de profesor
asociat în anul universitar 2011/2012, pentru că s-a pensionat în luna decembrie.
Se validează alegerile pentru Consiliul DŞESU în următoarea componenţă: conf.dr.
Rujescu Ciprian, conf.dr. Butnariu Monica, conf.dr. Raţă Georgeta, lector dr. Crista
Narcisa, ş.l.dr. Găvruţă Adrian.

Birou Senat 22.12.2011
1. Se aprobă scutirea de la plata taxei de cazare pe luna decembrie a şefilor de paliere şi de
cămine şi reducerea cu 50% pentru responsabilul cu poşta.
2. Se amână plata taxei de cazare pentru Cocora Zoriţa, Petrec Oana şi Hulea Călin,
doctoranzi cu frecvenţă anul I, până vor primi bursele.
3. Se aprobă comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat de către Marinković
Dusko.
4. Se aproba numirea dnei Muzsi Beatrice ca secretară la Comisia internă pentru analiza
notificărilor pe Legea nr. 1/2001.

