
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 5412 din 04.11.2020 

 

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 04.11.2020, 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, emite prezenta   

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea ca, toate activităţile 

didactice din universitate şi din cadrul Colegiului Terţiar Nonuniversitar USAMVBT, în perioada 09.11.2020 -

18.12.2020, să se desfăşoare on-line. 

Art.2. Se aprobă demararea procesului de revizuire a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

procesului de obţinere a atestatului de abilitare în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara – R076. 

Art.3. Se aprobă  propunerile privind tematicile probelor scrise, probelor orale şi proiectelor de diplomă 

aferente celor trei (3) specializări ale Colegiului Terţiar Nonuniversitar al USAMVBT, în vederea susţinerii 

examenului de certificare de către cursanţii anului II, în sesiunea februarie 2021.  

Art.4. Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii medicale între universitate şi Spitalul Clinic 

de Urgenţă pentru Copii „Luis Ţurcanu” Timişoara. 

Art.5. Se aprobă achitarea facturii către Keystone Academic Solutions reprezentând servicii de găzduire 

pe internet pentru admiterea la secţia engleză a Facultăţii de Medicină Veterinară, pentru perioada 1 decembrie – 

28 februarie 2021. 

Art.6. Se aprobă încetarea contractului cu SC Iuliana Sprint SRL. 

Art.7. 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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