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HOTĂRÂREA 
nr. 2547 din 22.04.2015 

 
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 22.04.2015, 
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 propune spre aprobare Senatului universitar Raportul de 

autoevaluare instituțională al universității din anul 2015. 
 Art.2. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele 

regulamente: 
- R002 – Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de 

promovare, imagine și relații publice 
- R019 – Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic, Investiții 

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

- R022 – Regulamentul de evaluare a cadrelor didactice 
- R026 - Regulamentul privind organizarea si funcţionarea DMC 
- Manualul calității 
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat 

în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara 
 

Art.3. Se aprobă multiplicarea în 50 de exemplare a cursului „Metode de cercetare și 
monitorizare a ecosistemelor praticole” elaborat de domnul Stroia Ciprian. 

Art.4. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului universitar referatul de 

deblocare și scoatere la concurs a 2 posturi de muncitor IV – lucrător în bucătărie cu normă 
întreagă – cod COR 941201, personal nedidactic, pe perioadă nedeterminată și a unui post de 
inginer chimist ½ normă. 

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului universitar revizuirea 
Organigramei USAMVBT, care constă în: 
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- înființarea unui Compartiment S.S.M. și P.S.I. în cadrul Direcției General 
Administrative; 

- modificarea denumirii „Departamentului de Calitate” în „Departament pentru 
Managementul Calității”. 
 

Art.7.  Se aprobă participarea universității la Programul de Evaluare Instituțională 
organizat de E.U.A. 

Art.8. Se aprobă înscrierea universității în Sistemul Național Electronic de Plată a taxelor 
și Impozitelor (SNEP). 

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 


