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HOTĂRÂREA 
nr. 6203 din 29.10.2014 

 
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 29.10.2014, 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, propunerea nr. 6115/23.10.2014, cererile cadrelor 
didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar modelul Anexei la 

Statul de funcţii. 
Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar modelul pentru Fişa de 

verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concursul pentru postul de conferenţiar/CS II 
pe perioadă nedeterminată pentru Comisiile de Educaţie Fizică şi Sport şi Inginerie Geodezică. 

Art.3. Se avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar modificarea şi 
completarea  Regulamentului intern al universităţii (RO46). 

Art.4. Se aprobă iniţierea revizuirii RO39 – Metodologia privind ocuparea posturilor 
didactice şi de cercetare în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara, în sensul introducerii unor prevederi referitoare la 
posturile pe perioadă determinată, similare cu cele pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea 
posturilor vacante de şef lucrări, conferenţiar, profesor universitar, CS III, CS II şi CS I. 

Art.5. Se avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar scoaterea la concurs a 
două posturi: 1 post de tehnician la Facultatea de Medicină Veterinară şi 1 post de muncitor – 
îngrijitor de animale la Clinicile veterinare. 

Art.6. Se avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar componenţa comisiei de 
analiză a referatului Consiliului Facultăţii de Agricultură, nr. 5923/14.10.2014. 

Art.7. 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 

 
 


