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HOTĂRÂREA 
nr. 2304 din 08.04.2015 

 
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 08.04.2015, 
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 și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea de scoatere 

la concurs a postului de îngrijitor animale la Biobaza, cu ½ normă, începând cu 01.05.2015. 
 Art.2. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.3. Se avizează și se transmite la C.E.A.C.  pentru difuzare următoarele regulamente: 
- Regulamentul Departamentul pentru Managementul Calității – R044 
- Manualul Calității 
- Procedura de elaborare și control documente 
Art.4. Se aprobă actualizarea componenței comsiilor C.E.A.C. la nivel de facultăți, în 

conformitate cu formularul: USAMVBT -  PG 001-FR044-01. 
Art.5. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele 

regulamente: 
- R008 -  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcției General 

Administrative  
- R007 - Regulamentul de funcționare al Departamentului de Pregătire al 

Personalului Didactic (DPPD) 
- R012 – Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului de cercetări 

pentru agricultură durabilă și securitate alimentară 
- R024 – Regulamentul de funcționare a Consiliului facultății 
- R045 - Regulamentul de organizare și funcționare a Clinicilor Veterinare 

Universitare 
- R049– Regulamentul privind selecția pentru programul Erasmus în cadrul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai 
I al României„ din Timișoara 

- R062 - Metodologia proprie de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică 
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- R070/1 – Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Agricultură 
- R070/2 – Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Horticultură 

și Silvicultură 
- R070/3 – Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Management 

agricol 
- R070/4 – Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Medicină 

veterinară 
- R070/5 – Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Tehnologia 

Produselor Agroalimentare 
- R070/6 – Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Zootehnie și 

Biotehnologii 
- PG 001 – Elaborare documente 
- PG 002- Controlul înregistrărilor 
- PG 003 – Audit intern 
- PG 004 - Acțiuni corective și preventive 
- PG 005 – Analiza de management 
- PG 014 – Controlul produselor neconforme 
- Fișa postului pentru personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. 
 
Art.6.  Se aprobă demararea discuțiilor privind o posibilă colaborare  în vederea utilizării 

Stației de Biodiesel. 
Art.7. Se aprobă Programul de audituri interne pentru luna mai 2015,  
Art.8. 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 


