
 

 
RECTORAT 

Calea Aradului, nr. 119, Timişoara, 300645, Jud.Timiş 
Tel: +40256/277.009, Fax: +40256/200.296 

E-mail: rectorat@usab-tm.ro, Web site: www.usab-tm.ro 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 4940 din 09.09.2014 
 
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  09.09.2014, 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 propune spre aprobare Senatului universitar modelul de fişă a postului 
pentru gradele didactice de asistent universitar, şef lucrări, conferenţiar universitar şi profesor universitar. 

Art.2.  Se avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar Statele de funcţii pentru anul 
universitar 2014/ 2015. 

Art.3. Se avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar revizuirea Planurilor de 
învăţământ pentru programele de studii Agricultură şi Protecţia Plantelor pentru anul III şi IV de studii 
începând cu anul universitar 2014/2015, prin redistribuirea disciplinelor între cei doi ani de studiu. 

Art.4. Se propune Senatului universitar numirea unei comisii de analiză a referatului nr. 
4869/08.09.2014 cu privire la doamna Fântână Elena Livia, angajată pe postul de mânuitor de carte la 
Biblioteca universităţii, în următoarea componenţă: 

1. Prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuş – preşedinte 
2. Prof.univ.dr. Teodor Traşcă – membru 
3. Ec. Cornelia Cheţ – membru 
4. Lector dr. Sorin Stanciu – membru 
5. Reprezentant Sindicat – membru.  
Art.5. Se decide transmiterea adresei nr. 925/15.07.2014 primită de la Asociaţia pentru 

Promovarea Femeii din România la Comisia de Etică a universităţii. 
Art.6. Se avizează şi se propune spre aprobare Senatului universitar următoarele regulamente: 
-  RO35- Procedura privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi interese la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara,  

-  RO36 – Regulament privind organizarea şi funcţionarea cantinei din cadrul  Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timişoara, 

-  RO60 – Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ de pe lângă 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara, 

- RO21 – Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică universitară, 
- RO61 – Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar şi asistent de cercetare 

pe perioadă determinată, 
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- RO14 – Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timişoara 

Art.7. Se aprobă cererile nr. 4847/05.09.2014 şi 4903/09.09.2014 de prelungire a contractelor de 
muncă pe perioadă determinată. 

Art.8. Se avizează cererea nr. 4864/08.09.2014 şi se propune spre aprobare Senatului universitar 
înfiinţarea în cadrul universităţii a „Asociaţiei Fitosanitare din România” cu acronimul A.F.R., avându-i 
ca membrii fondatori pe următorii: prof.univ.dr. Ioana Grozea, şef.lucr.dr. Molnar Levente, şef lucr.dr. 
Snejana Damianov, asist.dr. Ramona Ştef, asist.dr. Vîrteiu Ana Maria, asist.dr. Cărăbeţ Alin.  

Art.9. Se avizează cererea nr. 4861/08.09.2014 şi se propune spre aprobare Senatului universitar 
organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de la Cantina universităţii. 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar achitarea taxei de evaluare 
periodică a programului de studii universitare de licenţă „Silvicultură”. 

Art.11. Se aprobă cererea nr. 4900/09.09.2014 de scutire de la plata taxei de şcolarizare restante a 
unui fost student al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii datorită unor motive medicale grave. 

Art.12. Se aprobă cererea nr. 4533/06.08.2014 de cazare în căminul C5G a unui student de la 
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură. 

Art.13. Se aprobă cererea nr. 4852/05.09.2014 de amenajare a unui spaţiu în holul de la 
demisolul clădirii Facultăţii de Agricultură pentru derularea în bune condiţii a unui contract de cercetare. 

Art.14. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.15. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a suportului de curs şi lucrări practice 

„Biochimie şi biologie moleculară”  - şef lucr.dr. Ahmadi Mirela, în 150 de exemplare. 
Art.16. Pentru a asigura cazarea studenţilor căsătoriţi în Căminul 5G se decide transferul doamnei 

Fântână Elena Livia şi a domnului şef lucr.dr. Bleneşi Attila din Căminul 5G într-un alt cămin al 
universităţii. 

Art.17. 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, 

Lector.dr. Sorin Stanciu 
 
 


