
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1392 din 10.03.2020 

 

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 10.03.2020, 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, adresa M.E.C. nr. 158/GP/09.03.2020, 

Hotărârea nr.6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiințific privind gestionarea bolilor înalt 

contagioase pe teritoriul României, cât și Hotărârea nr. 8 din 09.03.2020 a CNSSU,  emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă ca, începând cu data de 11.03.2020 până la data de 22.03.2020, pe fondul 

epidemiei de coronavirus, activitatea didactică din cadrul universităţii să se desfășoare utilizând ca sursă 

alternativă platforma informatică online a universității. 

Art.2. Se aprobă sistarea mobilităților (in coming/out going, studenţi/cadre didactice) în cadrul 

programelor Erasmus+, CEPUS, Corpul European de Solidaritate și Granturile Spațiului Economic 

European (SEE) până la 31 martie 2020. 

Art.3. Se aprobă sistarea deplasărilor externe a angajaților universității, cât și primirea 

persoanelor/delegațiilor din afara țării, în perioada 11.03.2020 - 22.03.2020. 

Art.4. Se aprobă sistarea organizării de evenimente la nivelul universității până la data de 

22.03.2020. 

Art.5. Se hotărăște ca, în ședinta Senatului universitar din data de 19.03.2020, în funcție de 

evoluția răspândirii infecției cu COVID-19, și/sau adoptării a noi hotărâri/decizii ale autorităților în 

domeniu, să se ia noi hotărâri în ceea ce privește măsurile de precauție pentru evitarea contaminării, 

pentru următoarea perioadă. 

Art.6. Se hotărăşte ca, studenţii care sunt cazaţi în căminele studenţeşti ale USAMVBT şi părăsesc 

căminul în perioada 11.03.2020 – 22.03.2020, să nu plătească regia de cămin. 

Art.7. Se hotărăşte ca, programul Clinicilor Veterinare Universitare şi al Platformei de Cercetare 

Interdisciplinară să se desfăşoare normal, fără nici o restricţie. 

Art.8. Se aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante 

pe perioadă determinată şi nedeterminată, pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020, conform 

anexelor 1 şi 2. 

Art.9. Se propune spre aprobare Senatului universitar intrarea în lichidare, începând cu anul 

universitar 2020-2021, a următoarelor programe de studiu de licenţă şi master: 

1. Extracte şi aditivi naturali alimentari – program de studiu de licenţă 

2. Aliment – Nutriţie umană/Food -  Human nutrition (engleză) - program de studiu de master 

3. Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive naturale –SPE 

- program de studiu de master 

Art.10. Se amână deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.11. Se aprobă solicitarea dlui şef lucr.dr. Okros Adalbert nr. 1344/09.03.2020 privind 

modificarea componenţei Celulei de Urgenţă a USAMVBT prin înlocuirea dnei şef lucr.dr. Moatăr 

Mihaela cu dl prof.univ.dr. Madoşă Emilian. 

Art.12. Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Herman Viorel  nr. 1338/09.03.2020 cu privire la plata 

cotizaţiei de membru EAEVE, din fondurile universităţii. 

 

 

 



 

 

Art.13. Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Petroman Ioan nr. 1391/10.03.2020 pentru 

achitarea cotizaţiei anuale ca membru al Asociaţiei pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în 

judeţul Timiş. 

Art.14. Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Pentea Marius nr. 1388/10.03.2020, astfel: 

majorarea la 15% a procentului alocat din sumele încasate pe chitanţe de examinare, reexamniare şi 

absenţe pentru buna funcţionare a laboratoarelor şi derularea corespunzătoare a activităţilor din procesul 

didactic. Acest procent este valabil pentru toate facultăţile din cadrul universităţii. 

Art.15. 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. Stanciu Sorin 
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