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HOTĂRÂREA 
nr. 6544 din 12.11.2014 

 
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 12.11.2014, 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 aprobă tematica, bibliografia, atribuţiile şi responsabilităţile privind organizarea 

concursului pentru ocuparea postului de Director General Administrativ.  
Art.2. Se avizează şi se transmit la C.E.A.C. propunerile Oficiului Juridic pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara – RO39 şi 
propunerile domnului prof.univ.dr. Riviş Adrian de  introducere în Anexa 6 la punctul IVb – Punctaj criterii 
adiţionale  a următoarelor criterii: la Activitatea ştiinţifică/ Lucrări ştiinţifice publicate:  

- în specialitatea postului, în reviste de specialitate recunoscute, cel puţin BDI din ţară, în calitate de 
coautor – 2 puncte/lucrare; 

- publicate în străinătate în calitate de coautor – 3 puncte/lucrare. 
Art.3. Se decide ca facultăţile să-şi planifice recuperarea orelor din zilele de 14 şi 17 noiembrie 2014 

care sunt libere pentru studenţi, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1003/11.11.2014 privind 
suspendarea cursurilor universitare în vederea participării studenţilor la procesul electoral din 16.11.2014. 

Art.4. Se aprobă în parte cererea nr. 6247/30.10.2014 în sensul încheierii unui contract de muncă 
pentru perioada 16.11.2014 – 28.02.2015 cu obligaţia întocmirii unui proces verbal de predare – primire la 
expirarea perioadei. 

Art.5. Se aprobă multiplicarea la Litografia universităţii a două lucrări redactate de domnul 
conf.univ.dr. Secheşan Gheorghe: 

a. Pământul în agricultură 
b. Agricultură în cultura populară 
Art.6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.7. Se aprobă modelul declaraţiei de acceptare pentru grupul ţintă având în vedere Ordinul MEN 

4871/05.11.2014. 
Art.8. Se aprobă achitarea cotizaţiei anuale la Asociaţia Clusterul de Turism Banat pentru anul 2014. 
Art.9. Se respinge cererea nr. 6515/11.11.2014 de scutire de la plata taxei de cazare. 
Art.10. 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 
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