
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 5988 din 27.11.2020 

 

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 27.11.2020, 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, adresa Facultăţii de Bioingineria Resurselor Animaliere nr. 868/13.11.2020, 

emite prezenta   

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă 

nedeterminată şi determinată, în semestrul I al anului universitar 2020-2021. 

Art.2. Se aprobă propunerea Consiliului de Administraţie de numire a Comisiei ştiinţifice pentru emiterea 

rezoluţiei cu privire la verificarea informaţiilor din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată, în semestrul I al 

anului universitar 2020-2021, având următoarea componenţă: 

    Preşedinte:  

Prof.univ.dr. Radulov Isidora 

    Membrii: 

Prof.univ.dr. Hădărugă Nicoleta 

Prof.univ.dr. Dumitrescu Gabi 

Prof.univ.dr. Mederle Narcisa 

Şef lucr.dr. Şmuleac Laura 

Conf.univ.dr. Poşta Gheorghe 

Conf.univ.dr. Adamov Tabita 

Art.3. Se aprobă demararea procesului de revizuire a următoarelor documente: 

a. Procedura de sistem - Elaborarea şi ţinerea sub control a documentelor – PS001 

b. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Management al calităţii – R026 

c. Procedura operaţională privind susţinerea on-line a tezelor de doctorat şi a tezelor de abilitare –

CSUD-PO-002 

Art.4. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara - M076. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de introducere în RNCIS 

a calificării programului de studii de master „Biotehnologii sustenabile”. 

Art.6. Se aprobă publicarea la editura Agroprint a următoarelor documente: 

a. Fizică, în 150 de exemplare, redactată de către Petcu Mihaela Doina şi Petcu Florin; 

b. Epidemiologie, în 15 de exemplare, redactat de către Herman Viorel şi colaboratorii; 

c. Propedeutică – Tehnici chirurgicale (ediţia a –VII-a online), redactat de către Igna Cornel Dionisie. 

 

 

https://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
https://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf
https://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R076.pdf


 

 

Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar programarea concediilor de odihnă 

pentru anul universitar 2020-2021, în perioada vacanţelor, în conformitate cu structura anului universitar aprobată, 

astfel: 

21.12.2020 – 10.01.2021 – perioada vacanţei de iarnă (13 zile lucrătoare) pentru cadrele didactice; 

21.12.2020 – 04.01.2021 - perioada vacanţei de iarnă (8 zile lucrătoare) pentru personalul didactic auxiliar 

şi personalul nedidactic; 

04.05.2021 – 09.05.2021 – perioada vacanţei de Paşte (4 zile lucrătoare); 

23.07.2021 – 31.08.2021 – perioada vacanţei de vară (28 de zile lucrătoare). 

Programarea concediilor de odihnă pentru anul universitar 2020-2021 va fi aplicabilă personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din universitate. 

Art.8. Se aprobă propunerea de numire a dnei conf.univ.dr. Dumitrescu Eugenia ca responsabil al 

Depozitului Farmaceutic Veterinar Central al Clinicilor Veterinare Universitare - Facultatea de Medicină 

Veterinară din cadrul universităţii. 

Art.9. Se aprobă plata conform Deciziei civile nr. 650/16.09.2020 din veniturile proprii ale universităţii. 

Art.10. 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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