
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 2243 din 15.05.2020 

 

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 15.05.2020, 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 şi Legea nr.55/15.05.2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, rectorul emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăşte şi se aprobă ca, agentul de pază de la Poarta 1 să verifice temperatura tuturor 

persoanelor care intră în incinta universităţii (pietonal sau cu mijloc auto). Persoanele care au  temperatura de 

peste 37,30C nu vor avea acces în universitate şi vor fi consemnate într-un registru. Numele persoanelor va fi 

transmis la Rectorat până la ora 1600, la numărul de telefon 0256/277 009, iar după ora 1600 se va transmite în 

următoarea zi, dimineaţa, la acelaşi număr de telefon. Numele rezidenţilor din campusul universitar, care au 

temperatura de peste 37,30C, va fi transmis dnei Şef serviciu Bernstein Gabriela la numărul de telefon 0726 397 

462. 

Art.2. Se hotărăşte şi se aprobă ca, personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea on-line şi 

ocazional se deplasează la universitate, trebuie să-şi asigure şi să poarte mască de protecţie în incinta universităţii. 

Art.3. Se hotărăşte şi se aprobă ca, accesul în universitate să se facă exclusiv pe la Poarta 1 (strada 

Calea Aradului), iar ieşirea pe ambele Porţi. 

Art.4. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2151/12.05.2020, 

în sensul: 

• 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 taxa de 

înmatriculare;  

• Înscriere la USAMVBT – nu se va plăti taxa de înscriere, dar se va plăti taxa de înmatriculare 

Art.5. Se aprobă oferta Raiffeisen E-Commerce pentru servicii de acceptare la plată a cardurilor pe 

Internet. 

Art.6. 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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