
 
 
     

HOTĂRÂREA 
nr. 3466  din 03.06.2014 

 
 
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 03.06.2014, 
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 avizeaza şi se propune spre aprobarea Senatului universitar solicitarea 

Serviciului Resurse Umane: 
a. Transformarea postului de administrator patrimoniu M – vacant din cadrul 

Biroului Tehnic – Aprovizionare în administrator patrimoniu SII 
b. Transformarea postului de administrator financiar M – vacant din cadrul Biroului 

Contabilitate în administrator financiar SII cu atribuţii de şef birou 
c. Ocuparea posturilor prin concurs 
Art. 2. Se decide componenţa formaţiilor de studiu la ciclul universitar de licenţă şi 

master astfel: 
- număr de studenţi ≤ 30 – 1 formaţie 
- număr de studenţi > 30 – 2 formaţii 

cu excepţia Facultăţii de Medicină veterinară, unde se respectă prevederile legale specifice 
programelor pentru profesiile reglementate. 

Art. 3 . Se stabileşte calendarul evaluării domeniilor de studii universitare de master: 
- în anul 2014 – Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biologie, Ingineria mediului, 

Inginerie şi management 
- în anul 2015 – Biotehnologii 
- în anul 2016 – Silvicultură 
- în anul 2017 – Ingineria produselor alimentare 
Art. 4 . Se aprobă, în parte, propunerile CEAC din adresa nr. 3456/03.06.2014 astfel:  
- programul de audituri interne pentru anul 2014; 
- modelul Chestionarului privind evaluarea mediului de învăţământ de către studenţi şi 

centralizatorul acestuia precum şi modalitatea de derulare a procesului; 
- elaborarea unei Proceduri de elaborare a documentelor care administrează procesul 

didactic; 
- acordarea unui punctaj suplimentar la autoevaluare pentru cadrele didactice care fac 

parte din structura CEAC. 
Art. 5. Se resping cererile nr. 3359/28.05.2014 şi 3335/27.05.2014 de scutire de la 

plata taxei de susţinere a examenului de disertaţie. 
Art. 6. Se aprobă cererea nr. 3455/02.06.2014 de scutire de la plata penalităţilor la 

taxa de cazare. 
Art. 7. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a lucrării „ Amenajări şi 

construcţii hidrotehnice” în 50 de exemplare. Autori Laura Smuleac, Silvia Oncia, Radu Bertici. 



 
 
 
 
Art. 8. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a lucrării „Caiet de 

practică” pentru Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, în 120 de exemplare. 
Art. 9. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art. 10. Se stabilesc sumele care se vor deconta la facturile telefoanelor de serviciu: 

-   50 lei – decani şi şefi de serviciu 
- 100 lei – prorectori 
- 150 lei -  director CSUD şi responsabil relaţii internaţionale 
- 150 lei – rector. 

Art. 11. Se propune spre aprobarea Senatului universitar modificarea art. 51, alin. 3 
din Regulamentul intern al universităţii:  

„În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, 
salariaţii au dreptul, de regulă, la o pauză de masă de maxim 30 de minute care intră în 
programul de lucru. Intervalul orar pentru pauza de masă va fi stabilit în mod concret de către 
conducătorul departamentului/serviciului respectiv, în funcţie de specificul activităţii”. 

Art. 12. Se avizează şi se propune spre aprobarea Senatului universitar  Regulamentul 
de activitate profesională a studenţilor. 

Art. 13. Se avizează şi se propune spre aprobarea Senatului universitar planurile de 
învăţământ pentru anul universitar 2014 – 2015.  

Art. 14. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 
pagina de internet a universiăţii. 
 
 
         
 
 
 
 

Rector,     Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            ing. Arany Enikö 

 
 
 

Cancelar general, 
Lector.dr. Sorin Stanciu 
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