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HOTĂRÂREA 

Nr. 1417 din 22.03.2021 

 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I 

al României” din Timișoara, reunit în ședință ordinară în data de 22.03.2021, în conformitate cu 

prevederile art. 11 şi ale art. 73 alin. 1 din Carta Universitară și prevederile art.123, art. 213 alin.2 

din LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului 

USAMVBT – R069,  

Având în vedere art.4 din Hotărârea Consilliului de Administrație nr. 1389 din 19.03.2021 

Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara – M039, 

emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă documentele necesare pentru înscrierea la concursul de ocupare a 

posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată/determinată, în semestrul II al anului 

universitar 2020-2021, conform art.66 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 

României" din Timişoara - M039, astfel:  

a. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concursul pentru postul de ŞEF 

LUCRĂRI/LECTOR UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată/determinată; 

b. Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de ŞEF 

LUCRĂRI/LECTOR UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată/determinată; 

c. Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de CONFERENȚIAR 

pe perioadă nedeterminată/determinată, Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale; 

d. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii de prezentare 

pentru ocuparea postului de CONFERENŢIAR pentru perioadă nedeterminată/determinată 

Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale; 

e. Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de CONFERENȚIAR 

pe perioadă nedeterminată/determinată, Medicină veterinară; 

f. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii de prezentare 

pentru ocuparea postului de CONFERENŢIAR pentru perioadă nedeterminată/determinată 

Comisia Medicină veterinară; 

g. Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de PROFESOR pe 

perioadă nedeterminată/determinată, Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale; 

h. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii de prezentare 

pentru ocuparea postului de PROFESOR pentru perioadă nedeterminată/determinată Comisia 

Ingineria resurselor vegetale şi animale; 

i. Structura activităţii candidatului care participă la concursul pentru postul de PROFESOR pe 

perioadă nedeterminată/determinată, Comisia Medicină veterinară 

j. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii de prezentare 

pentru ocuparea postului de PROFESOR pentru perioadă nedeterminată/determinată Comisia 

Medicină veterinară; 

k. Cererea tip de înscriere la concurs; 

l. Declaraţie olografă pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 
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m. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate 

prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

n. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de 

internet a universității 

 

   Preşedinte Senat,                                                        Secretar Senat, 

     Prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuș                                               Dr.ing. Diana Popa                                               

      

 

 Cancelar General, 

        Prof.univ.dr. Gheorghe David  

 

 

 


