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HOTĂRÂREA 
nr. 8191 din 07.12.2015 

 
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 07.12.2015, în 
conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. 
nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1.  Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare R067 – Regulament 

pentru conferirea titlului onorific de profesor emerit. 
Art.2. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare R039 – Metodologia 

privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara  - se adaugă la 
regulament Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru postul de 
profesor/cercetător științific gradul I pe perioadă nedeterminată/determinată, Comisia Inginerie 
geologică, mine, petrol și gaze. 

Art.3. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare R058 – Metodologia 
de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor și selectarea decanilor în Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara 

Art.4. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare R034 – Regulament 
de organizare și funcționare a căminelor studențești 

Art.5. Se aprobă inițierea revizuirii R039 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice 
și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României" din Timișoara  în sensul introducerii Fișei de de verificare a îndeplinirii 
standardelor de prezentare la concurs pentru postul de conferențiar/cercetător științific gradul II pe 
perioadă nedeterminată/determinată, Comisia Inginerie mecanică, mecatronică și robotică. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 8158/07.12.2015 de numire a comisiei pentru eliberarea 
adeverinței DPPD în vederea înscrierii la concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 
cercetare cu următoarea componență: 

1, Prof.univ.dr. Dărăbuș Gheorghe – președinte 
2. Lector dr. Tulbure Cristina  - membru 
3. Lector dr. Crista Narcisa – membru 
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Art.7. Se aprobă cererea nr. 8182/07.12.2015 de angajare a unei persoane pe perioadă 

determinată, până la 31 mai 2016, pe post de inginer la disciplina de Reproducerea animalelor. 
Art.8. Se transmite cererea nr. 8077/04.12.2015 spre rezolvare Facultății de Agricultură, 

Facultății de Horticultură și Serviciului Contabilitate. 
Art.9. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.10. Se aprobă cererea nr. 8190/07.12.2015 de prelungire a activității didactice ca și cadru 

didactic asociat începând cu data de 14.12.2015 pentru domnul prof.univ.dr. Pădeanu Ioan, până 
la sfârșitul anului universitar 2015 – 2016. 

Art.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 
de internet a universităţii. 

 
 
 
        Rector,     Secretar șef interimar, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Dr.ing. Carolina Popa 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


