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HOTĂRÂREA 
nr. 8274 din 09.12.2015 

 
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 09.12.2015, în 
conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. 
nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1.  Se aprobă propunerea Facultății de Medicină Veterinară de promovare a programelor 

de studii în limba engleză. 
Art.2. Se aprobă lista cu studenții propuși pentru premiere în urma rezultatelor obținure la 

concursul Agronomiada 2015. 
Art.3. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare programarea 

concediilor de odihnă pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic – an universitar 
2015 – 2016 - astfel:  

Personal didactic: 
- 21.12.2015 – 10.01.2016  
- 03.05.2016 – 08.05.2016 
- 11.07.2016 – 01.09.2016 
Personal didactic auxiliar și nedidactic durata concediului de odihnă  este în funcție de vechime 

după cum urmează:  
- până la 5 ani vechime – 21 zile lucrătoare 
- între 5 și 15 ani vechime – 24 zile lucrătoare 
- peste 15 ani vechime – 28 zile lucrătoare 
Pentru personalul didactic auxiliar repartizarea zilelor de concediu de odihnă pe parcursul 

anului universitar 2015 – 2016 se va face în perioada vacanțelor universitare, în aceleași perioade 
ca și personalul didactic. 

Perioada de efectuare a  concediului de odihnă pentru personalul nedidactic se stabilește anual, 
prin consultare individuală, la nivelul fiecărei structuri, în funcție de desfășurarea activității în 
bune condiții în cadrul universității, până la 15.12.2015. 

Art.4. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare R039 – Metodologia 
privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara  - se adaugă la  
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regulament Fișa de de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru postul 
de conferențiar/cercetător științific gradul II pe perioadă nedeterminată/determinată, Comisia 
Inginerie mecanică, mecatronică și robotică. 

Art.3. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare Protocolul de 
colaborare cu Universitatea Szent Istvan – Facultatea de Științe Veterinare din Budapesta de 
accesare fonduri pentru cercetare H2020 ( EUTRANSINFECT). 

Art.5. Se aprobă acordarea a 20 de tichete de masă pentru toți angajații USAMVBT. 
Art.6. Se avizează și se transmite Senatului universitar pentru aprobare cererea nr. 

7389/11.11.2015 de transformare a postului de analist S III din cadrul Serviciului Social în post 
de Administrator Patrimoniu S III în cadrul aceluiași serviciu începând cu data de 26.02.2016. 

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina 
de internet a universităţii. 

 
 
 
        Rector,     Secretar șef interimar, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Dr.ing. Carolina Popa 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


