
 
 
 
 
 
 

Nr. 1788/29.03.2012 
 

Către, 
Senatul universitar al USAMVB Timişoara 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 126 (1) din Carta universitară, transmit ataşat, 

propunerile de modificare ale acesteia: 
 

Art. 8 (1) …în următoarele domenii fundamentale de studii universitare: Ştiinţe agricole şi silvice, 
Ştiinţe inginereşti, Ştiinţele naturii şi Ştiinţe medicale, precum şi în alte domenii pe care 
Senatul universitar le va considera oportune în viitor.  

Art. 11(4) … entităţi de cercetare şi a altor structuri din universitate …entităţi de cercetare şi altor 
structuri, şi se exercită….. 

Art. 11 (b) 4 … unităţilor de cercetare ştiinţifică şi a altor structuri în raport… 
Art. 11 (e) 6 … transfer tehnologic, activităţi sociale ….  
Art. 19 (1) … şi prestări servicii precum şi din structurile administrative – economice care 

deservesc universitatea (fără a fi enumerate) 
Art. 20 (2) … la propunerea Consiliului de administraţie sau a rectorului, cu aprobarea Senatului… 
Art. 20 (5) …… la propunerea Consiliului facultăţii, a Consiliului de administraţie sau a rectorului, 

cu aprobarea Senatului… 
Art. 20 (6) Idem  
Art. 21 (2) … facultăţilor, a Consiliului de administraţie sau a rectorului  la care funcţionează  
Art. 21 (4) … cu avizul Consiliului facultăţii, cu înştiinţarea Consiliului de administraţie  şi aprobarea 

Senatului 
Art. 24 (2) … regulament propriu, elaborat de Consiliul de administraţie şi aprobat de Senat 
Art. 26 (1) …..activitate didactică, urmate de o …. (se taie continuă sau modulară) 
Art. 26 (2) … începerea anului universitar se propune de către Consiliul de Administraţie sau rector 

şi se aprobă…  
Art. 29 De reformulat 
Art. 33 … mai scurtă de un an , contractul se încheie pe durata legală a cursului. 
Art. 39 … ştiinţifică autofinanţate sau finanţate de universitate, în condiţiile… 
Art. 43 (2) Rectorul şi Consiliul de administraţie sunt direct responsabili… 
Art. 44 Consiliul de administraţie , cu consultarea…. 
Art. 47 (2) … propuse de CEAC-U, avizate de Consiliul de administraţie şi aprobate…. 
Art. 54 (1) … codul studentului nu e elaborate de Senat ci de MECTS 
Art. 54 (2) … care e sistemul şi cine îl implementează ? 
Art. 56 (1) b … Consiliul facultăţii şi Biroul Consiliului facultăţii 
Art. 56 (7) … de prorector, DGA, de decan 
Art. 56 (10) De introdus: în situaţia în care se votează persoane, votul este secret. 
Art. 61 (3) …facultăţi se modifică doar de la un mandat la altul…. 
Art. 61 (5) 
nou 

În cazul restructurării facultăţii, numărul de senatori se poate modifica în timpul 
mandatului astfel încât să nu se depăşească numărul total de senatori prevăzut la al. 1 

Art. 62 (3) … se vor desfăşura în condiţiile prevăzute la art. 61. al. 2 şi 3 din prezenta…. Mandatul 
acestora se încheie o dată cu cel al Senatului. 

Art. 67 … din cadrul USAMVBT, se aprobă, în condiţiile legii… 
Art. 70 … este organizată pe structuri adecvate, în baza legislaţiei în vigoare. 
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Art. 72 (1) USAMVBT  şi facultăţile …. Regulament propriu aprobat de Senat, (se taie elaborate) 
Art. 72 (3,4,5)  Se elimină 
Art. 73, l …didactic şi de cercetare. (se elimină: şi evaluează resursa umană) 
Art. 73, m  ... pe baza propunerilor facultăţilor şi a avizului dat de Consiliul de administraţie… 
Art. 74 (1) …structura didactică, de cercetare şi administrativă, şi reglementările… 
Art. 75 (4) În USAMVBT sunt 3-5 prorectori, rectorul stabilind numărul şi atribuţiile  acestora. 
Art. 76 (3) a … conducerea executivă a universităţii 
Art.77 (3) … DGA răspunde în faţa Rectorului, a Consiliului de administraţie şi a Senatului 
Art. 77 a Se taie valorificarea 
           b Se taie cumularea 
           c Ia măsuri pentru echilibrarea bugetului 
           e  nou Asigură funcţionarea optimă a sectorului administrativ. 
Art. 78 (5) 
nou 

Biroul Consiliului facultăţii este format din decan, prodecani, directori de departament şi 
are atribuţii delegate de Consiliul facultăţii 

Art. 79 g Propune Consiliului de administraţie spre aprobare…. 
          h Urmăreşte creşterea veniturilor din cadrul facultăţii şi cheltuirea judicioasă a sumelor 

alocate facultăţii 
           i nou Emite decizii pentru realizarea corespunzătoare a activităţii din cadrul facultăţii cu 

respectarea legislaţiei în vigoare 
Art. 80 (3) Se elimină şi se reformulează: 
 Începând cu mandatul următor, numărul de prodecani va fi stabilit în funcţie de 

numărul de studenţi bugetaţi şi cu taxă de la ciclurile de licenţă şi master, astfel: la 
facultăţile care au sub 500 de studenţi – 1 prodecan; la facultăţile cu un număr de 
studenţi cuprins între 501 şi 1000 – 2 prodecani şi la facultăţile care au peste 1001 de 
studenţi – 3 prodecani. Pentru mandatul 2012 – 2016, numărul de prodecani este 2, cu 
excepţia Facultăţii de Agricultură care are 3 prodecani. 

Art. 81 (3) c Întocmeşte şi propune …. 
Art. 95 … resurse bugetare alocate pentru consumabile, dotări sau investiţii…Dotările sau 

investiţiile… 
Art. 104  … calitatea de fondator la propunerea Consiliului de administraţie, cu aprobarea 

Senatului universitar. 
Art. 105 … spre închiriere spaţii, bunuri sau imobile din proprietatea sa…. 
Art. 107 (5) Personalul didactic, didactic auxiliar şi de cercetare… 
Art. 107 (13) b Perioadele de concediu se stabilesc de către Senatul universitar 
Art. 107 (14) … cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care domiciliază…. 
Art. 108 Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi administrativ, studenţii … 
Art. 114  De înlocuit statul personal de serviciu cu altceva 
Art. 116 h … prestări servicii … 
Art. 124 (2) b Participarea sindicatului reprezentativ prin delegaţi … 
                  d Invitarea reprezentanţilor sindicatelor reprezentative de a asista………. 
                  e Sprijinirea sindicatului reprezentativ….. 
Art. 124 (4) …. Specifice organizaţiilor sindicale reprezentative şi studenţeşti… 
Art. 124 (5) …cu organizaţiile sindicale reprezentative şi studenţeşti…. 
Art. 124 (6) Pentru relaţia cu organizaţiile sindicale reprezentative şi studenţeşti 

Notă: textul propus este scris italic 
 
Observaţie: Membrii comunităţii academice ai universităţii pot face şi alte propuneri de 

modificare ale Cartei, până în data de 18.04.2012, urmând ca forma finală să fie transmisă 
pentru aprobare de către Senatul universitar cel devreme în 29.04.2012 

Propunerile se depun la Rectoratul universităţii. 
 
 

Rector, 
 

Prof.univ.dr. Paul Pîrşan 


