
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 5601 din 16.11.2020 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară în data de 16.11.2020, în conformitate cu 

prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile art.123 şi ale art. 213 alin. 13 din L.E.N. nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, angajaţilor, 

studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, 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 şi Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitar şi asistent de cercetare 

pe perioadă determinată – R061, emite prezenta   

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului universitar documentele necesare pentru 

înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată/determinată, în 

semestrul I 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 minimale necesare şi obligatorii de prezentare pentru 

ocuparea postului de CONFERENŢIAR pentru perioadă nedeterminată/determinată Comisia 

Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale; 

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

ocuparea postului de CONFERENŢIAR pentru perioadă nedeterminată/determinată Comisia 

Medicină Veterinară; 

c. 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; 

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

ocuparea postului de PROFESOR pentru perioadă nedeterminată/determinată Comisia Medicină 

Veterinară; 

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

LUCRĂRI/LECTOR UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată/determinată; 

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

perioadă nedeterminată/determinată, Comisia Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale; 

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

perioadă nedeterminată/determinată, Medicină Veterinară; 

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

LUCRĂRI/LECTOR UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată/determinată; 

k. Cererea tip de înscriere la concurs; 

l. Declaraţie olografă pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 

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. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Structura activităţii candidatului 

care participă la concursul pentru postul de ASISTENT UNIVERSITAR/ASISTENT CERCETARE pe perioadă 

determinată. 

Art.3. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 

Art.4. Se aprobă publicarea la editura Agroprint a următoarelor documente: 

a. Elemente de terapie alternativă şi complementară în medicina veterinară, în 82 de exemplare, redactată 

de către Eugenia Dumitrescu şi Romeo T. Cristina; 

b. Tratat de reproducţie asistată, în 200 de exemplare, redactată de către Mircu Călin şi colaboratorii. 

Art.5. Se aprobă solicitarea nr. 5600/16.11.2020 pentru închirierea unui spaţiu închis, în suprafaţă de 100 

m.p., din cadrul Staţiunii Didactice Timişoara, pentru o perioadă de 2 ani de zile. 

Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar scoaterea la concurs a postului de 

Secretar S din cadrul Departamentului de Dezvoltare Instituţională şi Extensie Universitară. 

Art.7. Se aprobă adresa Primăriei Municipiului Timişoara nr.5448/06.11.2020 referitoare la organizarea 

a cinci secţii de votare în incinta universităţii, în data de 06.12.2020. 

Art.8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet 

a universității.      

                

 

 

 

                  Rector,                                                Secretar șef interimar, 

                   Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin                        Dr.ing. Popa Carolina 

 

Cancelar general, 

 Prof.univ.dr. David Gheorghe 
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