
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 2151 din 12.05.2020 

 

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

„Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința ordinară din data de 12.05.2020, 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, O.U.G. nr.58/23.04.2020 privind luarea 

unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi adresa nr. 2087/08.05.2020, rectorul 

emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăşte şi se aprobă ca recuperarea şi susţinerea activităţilor aplicative (laborator, 

proiect, lucrări practice, clinică) să se facă începând cu data de 18.05.2020 în sistem intensiv şi modular, 

care presupune încărcarea pe platforma on-line a părţii teoretice a acestor activităţi, iar partea aplicativă 

să se desfăşoare concentrat şi intensiv în ½ din timpul aferent normat în Statul de funcţii. În cazul în care 

activitatea didactică este aferentă posturilor vacante suplinite în regim de plata cu ora, activitatea 

desfăşurată concentrat şi intensiv ( ½ din timpul aferent normat în Statul de funcţii) va fi remunerată. 

Orele plătite vor excede cele 40 de ore/săptămână aferente normei şi vor fi justificate în raportul 

săptămânal de activitate. 

Art.2. Se aprobă modificarea calendarului de admitere la ciclul universitar de master, 

sesiunea de vară, 2020. 

Art.3. Se hotărăsc şi se aprobă modalităţile de înscriere la ciclul universitar de licenţă şi 

ciclul universitar de master, cu facilităţile aferente acordate, pentru admiterea 2020, astfel: 

• Preînscriere online – nu se va plăti taxa de înscriere şi nici taxa de înmatriculare; 

• Înscriere online în perioada admiterii - nu se va plăti taxa de înscriere dar se va plăti 

50% din taxa de înmatriculare;  

• Înscriere la USAMVBT – taxa de înscriere şi taxa de înmatriculare vor fi plătite 

integral. 

Art.4. Se aprobă componenţa comisiilor pentru examenul de licenţă şi disertaţie precum şi 

comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor, componenţa comisiilor pentru susţinerea concursului de 

admitere şi comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor la concursul de admitere, sesiunea 2020. 

Art.5. Se aprobă componenţa comisiilor pentru examenul de absolvire la Programul 

postuniversitar de pregătire psihopedagogică din cadrul DPPD. 

Art.6. Se aprobă componenţa comisiilor pentru examenul de absolvire, Nivelul I, Programul 

de pregătire psihopedagogică din cadrul DPPD. 

Art.7. Se aprobă solicitarea dlui conf.univ.dr. Fora Ciprian George nr. 2142/12.05.2020 de 

numirea ca membru, din partea universităţii, în Comitetul de Management al Acţiunii COST „Pan 

European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation” (PEN-CAFoRR) 

CA19128. 

 

 



 

 

 

Art.8. Se aprobă adresa dlui conf.univ.dr. Camen Dorin nr. 2143/12.05.2020 cu privire la 

numirea de responsabili zone peisagere din Campusul USAMVBT, astfel: 

• Conf.univ.dr. Fora Ciprian – zona „Administrativă”, zona „Amfiteatrul verde” , zona 

„Labirint verde”, zona Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere - Biserică 

• Prof.univ.dr. Alda Simion – zona „Totem”, zona „Palmă”, zona „Agro Village” 

• Asist.dr. Silivăşan Marius – zona „Bibliotecă-Cantină” - irigaţii gazon 

• Conf.univ.dr. Poşta Daniela – zona „Arboricultură” 

• Conf.univ.dr. Berar Cristian - zona „Bibliotecă-Cantină” – Complex Laboratoare 

Cercetare „Horia Cernescu” 

Art.9. Se respinge solicitarea dnei conf.univ.dr. Buzatu-Goanţă Cornelia nr. 

2128/11.05.2020, menţinîndu-se integral Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1932/28.04.2020. 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea ca, până 

la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, prevederile procedurii 

de sistem „Elaborarea şi ţinerea sub control a documentelor” cod USAMVBT – PS 001” nu se aplică 

pentru documentele  care privesc activităţi reglementate prin acte normative emise pe această perioadă 

şi care necesită aprobare şi aplicare în regim de urgenţă, acestea urmând a fi elaborate/revizuite de 

proprietarul de proces, avizate în Consiliul  de Administraţie şi aprobate de Senatul universitar.  

Art.11. Se aprobă cererea nr.900/12.05.2020 pentru închirierea unui spaţiu închis (tip hală) 

în suprafaţă de 200-250 mp, în zona serelor dezafectate, în vederea creării unui punct de lucru pentru SC 

Elite West Advisors SRL, pentru producţia de gel dezinfectant şi alte produse de igienă, pe o perioadă 

de 4 ani, cu renegociere anuală a tarifului de închiriere. 

Art.12. Se aprobă cererea nr.899/12.05.2020 pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 

50 mp, la KM6, în vederea creării unui punct de lucru pentru SC Dendarium Invest SRL, pe o perioadă 

de 4 ani, cu renegociere anuală a tarifului de închiriere. 

Art.13. Se amână cererea SC Media Shop nr. 2077/07.05.2020 pentru suspendarea, pe o 

perioadă de trei luni, a contractului de închiriere încheiat cu USAMVBT. 

Art.14. Se aprobă propunerea dlui prof.univ.dr. Stanciu Sorin de numire a dlui conf.univ.dr. 

Sălăşan Cosmin ca reprezentant pentru promovarea universităţii prin WEBINAR, în vederea atragerii 

de studenţi străini. 

Art.15. Se hotărăşte şi se aprobă programul cu publicul pentru Biroul de Eliberări Acte de 

Studii, astfel: de luni-vineri, între orele 1200-1400, cu programare telefonică şi cu respectarea tuturor 

normelor necesare pentru evitarea infectării cu SARS-CoV-2. 

Art.16. 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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