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HOTĂRÂREA 
nr. 6130 din 01.10.2015 

 

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 01.10.2015, 
în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13, şi 
respectiv ale art. 362 alin. 8 din L.E.N. nr. 1/2011, modificată prin O.U.G. nr. 41/2015, 

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

În urma adresei M.E.C.S. nr. 51912/30.09.2015 înregistrată la instituţie sub nr. 
6101/01.10.205 şi a analizării situaţiei/ gradului de îndeplinire a obligaţiilor aferente programului 
de studii doctorale pentru angajaţii care ar intra sub incidenţa prevederilor art. 362 din L.E.N. 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
 

 Art. 1. Se aprobă a nu se propune Senatului universitar, continuarea raporturilor juridice 
de muncă privind pe d-nul preparator Pârvan Mircea şi respectiv pe d-na asistent universitar 
Grăvilă Corina, având în vedere faptul că salariaţii menţionaţi nu au nici calitatea de studenţi 
doctoranzi pentru a se putea analiza gradul de îndeplinire de către aceştia a obligaţiilor aferente 
programului de studii doctorale. 

 Art. 2. Se aprobă a nu se propune Senatului universitar, continuarea raporturilor juridice 
de muncă privind pe d-na asistent universitar Spilca Mihaela-Cecilia şi respectiv pe d-na asistent 
universitar Chioreanu Simona Varvara, având în vedere gradul de îndeplinire de către aceştia a 
obligaţiilor aferente programului de studii doctorale. 

 Art. 3. Se transmite spre informare Senatului universitar situaţia cadrelor didactice 
angajate în universitate, care intră sub incidenţa art. 362 din L.E.N. nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 Art. 4. Se aprobă propunerile Directorilor de departamente din cadrul Facultăţii de 
Horticultură şi Silvicultură privind persoanele responsabile cu redactarea proceselor verbale 
aferente şedinţelor Consiliilor departamentelor.   

 Art. 5. Se aprobă cererea nr. 6116 – 01.10.2015 de prelungire a activităţii după 
pensionare cu 6 luni.  

 Art. 6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar protocolul de 
colaborare dintre World Wide Fund România şi universitate.  
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 Art. 7. Se aprobă propunerea Facultăţii de Agricultură de trecere a studenţilor de pe 

locurile cu taxă pe locurile bugetate (licență și master). 
 Art. 8. Se avizează şi se transmite Senatului universitar cererea nr. 6014 – 28.09.2015. 
 Art. 9. Se aprobă cererea nr. 5821 – 22.09.2015 de scutire a taxei de cămin pentru lunile 

iulie şi august 2015. 
 Art. 10. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
 Art. 11. Se avizează şi se transmite Senatului universitar cererea nr. 6050 - 30.09.2015 de 

scoatere la concurs a unui post de îngrijitor animale la Clinicile Veterinare Universitare, cu 
normă întreagă. 

 Art. 12. Se aprobă protocolul de colaborare POSDRU Skills for Jobs, ID – 
POSDRU/16/2.1/S/141384 și Contract de finanțare nr. 4008/08.04.2014, aprobat de către 
CNDIPT OI POSDRU, prin decizia nr. 630. 

 Art. 13. Se aprobă cererea nr. 6010 – 28.09.2015 de multiplicare la Litografia 
universității, în 50 de exemplare, a Caiet de lucrări practice. – Microbiologie aplicată, redactată 
de șef lucr.dr. Vintilă Teodor. 

 Art. 14. Se avizează şi se transmite Senatului universitar propunerea rectorului de numire 
a doamnei Popa Carolina Magdalena de Secretar şef interimar, pe perioada în care titularul 
postului beneficiază de concediului medical, preluând toate atribuţiile postului cu o indemnizaţie 
de conducere, aplicată conform prevederilor legale.  

 Art. 15. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar acordul de 
colaborare între universitatea noastră şi universitatea din Belgrad. 

 Art. 16. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 
pagina de internet a universităţii. 

 
 
 

        Rector,     Întocmit, 
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Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


