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HOTĂRÂREA 
nr. 6811 din 25.11.2014 

 
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 25.11.2014, 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 modelul de Fişă a postului pentru cadrele didactice şi se transmite la C.E.A.C. 

pentru difuzare. 
Art.2. Se avizează modelul Chestionarului de evaluare a mediului de învăţare al studenţilor. 
Art.3. Se aprobă propunerile Facultăţii de Medicină veterinară de reînmatriculare a unor studenţi. 
Art.4. Se decide ca universitatea să angajeze un executor judecătoresc pentru reluarea executării 

silite a unei foste doctorande. 
Art.5. Se aprobă demararea procesului de elaborare a următoarelor regulamente: 
a. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere psihologică şi orientare în 

carieră (C.C.P.O.C). 
b. Regulament de desfăşurare a competiţiei interne de proiecte de cercetare. 
Art.6. Se aprobă demararea procesului de revizie a următoarelor regulamente: 
a. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Social 
b. Regulamentul de funcţionare a comisiei pentru probleme studenţeşti. 
Art.7. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.8. Se aprobă propunerile Comisiei de burse a universităţii pentru cuantumul burselor ce se vor 

acorda în anul universitar 2014/2015: 
- bursă de performanţă – 800 lei 
- bursă de merit – 400 lei 
- bursă socială – 250 lei 
- ajutor social ocazional – 500 lei 
- ajutor social în caz de maternitate – 500 lei 
- ajutor social în caz de deces – 500 lei; 
precum şi suma repartizată pentru fiecare facultate: Facultatea de Agricultură – 53400 lei, Facultatea 

de Horticultură şi Silvicultură – 40500 lei, Facultatea de Management Agricol – 30000 lei, Facultatea de 
Medicină Veterinară – 36500 lei, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare – 27600 lei şi 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – 23550 lei. 

 Art.9. 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 


