
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 5476 din 09.11.2020 

 

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 09.11.2020, 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, O.U.G. nr.192/05.11.2020 pentru modificarea  şi completarea 

Legii nr.55 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi 

pentru modificarea lit.a a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, emite prezenta   

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăşte ca, pentru personalul didactic, în perioada 09.11.2020-04.12.2020, activitatea 

didactică să se desfăşoare on-line, conform orarului stabilit, în intervalul orar 800-2000, iar restul activităţilor 

(conform anexei la statul de funcţii şi fişei postului) se vor desfăşura pe baza unui orar (între orele 600-2200) stabilit 

de directorul de departament, astfel încât să se asigure aplicarea prevederilor O.U.G. nr.192/05.11.2020 în ceea 

ce priveşte împărţirea personalului în grupe care să înceapă, respectiv, să termine activitatea la o diferenţă de cel 

puţin o oră.   

Art.2. Se hotărăşte ca, pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, în perioada 09.11.2020-

04.12.2020, activitatea să se desfăşoare pe baza unui program stabilit de directorul de departament sau şeful de 

direcţie/compartiment/birou, astfel încât să se asigure aplicarea prevederilor O.U.G. nr.192/05.11.2020 în ceea ce 

priveşte împărţirea personalului în grupe care să înceapă, respectiv, să termine activitatea la o diferenţă de cel 

puţin o oră.   

Art.3. Se aprobă transmiterea unui răspuns la adresa formulată de Primăria Timişoara în sensul că nu 

deţinem spaţii disponibile pentru carantinare. 

Art.4. Se aprobă achiziţia de servicii pentru testarea COVID-19 a personalului care desfăşoară activităţi 

cu publicul, acesta având obligaţia de a efectua testarea conform programărilor stabilite de şeful ierarhic superior. 

Art.5. 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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