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HOTĂRÂREA 
nr.1890 din 23.03.2015 

 
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 23.03.2015, 
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 demararea procesului de elaborare a modelului Fișei postului pentru 

personalul didactic auxiliar și nedidactic și se transmite la Departamentul de Asigurare a Calității 
pentru difuzare. 

 Art.2. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar următoarele 
regulamente: 

R005 – Regulamentul de funcționare a Serviciului financiar contabil  
R042 – Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Audit 
Public Intern 
R043 – Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de resurse 
umane (DRU) 
R044 - Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 
R051 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea alegerilor conducerilor 
academic la USAMVBT  
R054 – Metodologia de organizare a Referendumului la USAMVBT (cf HS 
7359/11.12.2014) 
R057 – Regulamentul și tarifele Bazei sportive a USAMVBT  
R058 – Metodologia de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor și selectarea 
decanilor în USAMVBT  
R059 - Metodologia de desfășurare a concursului pentru postul de director CSUD la 
IOSUD – USAMVBT  
La art.5 din R044, Consiliul de Administrație stabilește ca alegerea R.A.C. pe facultate să 

se facă dintre R.A.C. pe departamente de către Consiliul facultății.  
Art.3. Se decide ca Decanatul Facultății de Agricultură să stabilească un termen pentru 

predarea fișelor de autoevaluare a cadrelor didactice. 
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Art.4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea 

Consiliului Facultății de Medicină veterinară de majorare a taxei de școlarizre de la 4500 lei/an 
la 5000 lei/an.  

Art.5. Se aprobă încheierea unui contract de închiriere pentru suprafața de 1017 m2 la 
Ferma USAMVBT de la Km 6 pentru intervalul 01.05.2015 – 31.11.2019. 

Art.6. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 
Art.7. Se aprobă solicitarea nr. 1883/23.03.2015 de achiziționare a unei mașini de spălat 

rufe profesionale și a unui calandru cu abur pentru călcarea rufelor. 
Art.8. 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 


