
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 7921 din 23.11.2012 

 
Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din 

Timișoara reunit în ședință ordinară din data de 23.11.2012, în conformitate cu prevederile 
art. 73 al. 1 din Carta Univeritară, și prevederile art. 213 al.2 din LEN nr. 1/2011,  

Având în vedere propunerile facultăților, emite prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
Art. 1. Se aprobă completarea comisiilor de specialitate ale Senatului Universitar al 
USAMVBT(Anexa 1). 
Art. 2. Se validează concursul pentru obținerea statutului de cadru didactic asociat la facultăți 
pentru semestru I, anul universitar 2012-2013. 
Art. 3. Se aprobă revizuirea și modificarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice 
și de cercetare în USAMVBT și a anexelor. 
Art. 4. Se aprobă transmiterea către MECTS a cererilor de transformare a posturilor din 
administrativ cu studii medii în didactic auxiliar cu studii superioare formulate de către 
doamnele:Muzsi Beatrice Antonela, Pricop Carmen Mihaela Rusu Mihaela-Elena și din 
didactic auxiliar cu studii medii în didactic auxiliar cu studii superioare pentru Herpuț(fostă 
Manda)Daniela-Marcela, în vederea aprobării. 
Art. 5. Se aprobă componența Compartimentului de management proiecte alcătuită din dna 
Ciobotaru Emilia, dl Niki Radulov și dl ing Sorin Gașpar. 
Art. 6. Se aprobă înființarea Cabinetului de Consiliere Psihologică. 
Art. 7. Se aprobă transferarea activității de salarizare cu personalul aferent de la Serviciul 
Resurse Umane în subordinea Direcției financiar- contabile. 
Art. 8. Se aprobă propunerea Facultății de Tehnologia Produselor Agroalimentare pentru taxa 
de școlarizare de 1000 lei/cursant la cursul „Auditori în domeniul siguranței alimentare”. 
Art. 9. Se aprobă numirea Comisiei Didactice a Senatului universitar al USAMVBT pentru a 
verifica respectarea procedurilor de concurs înainte de validarea acestora de către Senatul 
universitar și de întocmire a raportului annual referitor la concursuri, în conformitate cu 
prevederile art. 29 din HG 457/2011. 
Art. 10. Se aprobă propunerea Ligii studenților de a modifica Art. 18. (1) din Regulamentul 
privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la 
USAMVBT și va avea următorul cuprins: „Studenții transferați de la o specializare la alta în 
cadrul facultății sau la altă facultate, pot primi burse, începând cu anul universitar în curs, 
daca îndeplinesc condițiile legale de scolarizare si pe cele prevazute în prezentul 
regulament.” 
Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de 
internet a universității. 
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