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HOTĂRÂREA 
nr. 7172 din 09.12.2014 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 09.12.2014, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, 
emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar reprezentantul Ligii studenţilor 

Agrowest din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara în Comisia de evaluare instituţională. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Ştiinţific din cadrul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Fişa postului pentru gradele 
didactice de profesor, conferenţiar, şef lucrări, asistent şi preparator universitar cu anexele. 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de desfăşurare a 
Competiţiei interne de proiecte de cercetare. 

Art.5.  Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Serviciului Social 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul de funcţionare a 
comisiei pentru probleme studenţeşti. 

Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Procedura generală 
Echipamente de laborator PG -016. 

Art.8. Se aprobă demararea revizuirii unor documente: 
a. Manualul calităţii, procedurile generale 
b. Regulamentul de evaluare a cadrelor didactice 
c. Regulamentul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
d. Regulamentul Departamentului de Asigurare a Calităţii. 
Art.9. Se propune spre aprobare Senatului universitar adoptarea unei hotărâri care să prevadă 

posibilitatea  revizuirii regulamentelor, la care se impune doar schimbarea denumirii universităţii sau alte 
modificări care nu afectează conţinutul, fără a se parcurge etapele din „Schema de elaborare şi revizuire a 
documentelor”. 

Art.10.  Se aprobă  propunerea Comisiei de analiză, de sancţionare a doamnei Fântână Elena Livia, 
angajată ca mânuitor carte la Biblioteca universităţii, cu sancţiunea disciplinară menţionată la art. 248 alin 1 
lit c din Legea nr. 53/2003  - Codul muncii – „reducerea salariului de bază pe o perioadă de 3 luni cu 10%”. 

Art.11. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea Sindicatului din 
USAMVBT pentru completarea Comisiei de analiză a referatului Facultăţii de Agricultură nr. 
5923/14.10.2014, în persoana domnului prof.univ.dr. Bonca Gheorghe. 

Art.12. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar  înfiinţarea unui post de 
paznic de vânătoare pentru fondul de vânătoare 41 Cralovăţ. 

Art.13. Se aprobă cererea unei studente de la Facultatea de Management Agricol de acordare a unui 
ajutor social ocazional de maternitate. 
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Art.14. Se resping cererile nr. 6538/11.11.2014, 6616/14.11.2014, 6841/26.11.2014, 

6840/26.11.2014, 6839/26.11.2014, 6796/25.11.2014 ale unor studenţi de la Facultatea de Medicină 
Veterinară de restituire a taxei de cazare şi se decide ca aceştia să plătească taxa ca student cu taxă până la 
01.01.2015. 

Art.15. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.16. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a materialului De la fecundaţie in vitro la 

transfer de embrioni redactat de Cornelia Milovanov. 
Art.17. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar înfiinţarea unui program de 

studii de master internaţionalizat cu denumirea „Danube Agrifood Master” în domeniul Ingineria Produselor 
Alimentare. 

Art.18. Se decide ca în timpul vacanţei de iarnă, în perioada 22.12.2014 – 12.01.2015, cadrele 
didactice, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic să fie în concediu de odihnă, cu excepţia 
serviciilor/compartimentelor/locurilor de muncă unde trebuie asigurată permanenţa. 

Art.19. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de 
internet a universităţii. 

 
 
 
 
 

Rector,     Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Ing. Arany Enikö 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


