
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 5211 din 22.10.2020 

 

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 22.10.2020, 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, Ordinul M.E.C. nr. 5.487 din 31 august 2020 

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta   

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar punerea în aplicare a scenariului 3, 

astfel că, toate activităţile didactice din universitate şi de la Colegiul Terţiar Nonuniversitar USAMVBT, se vor 

desfăşura on-line, pentru următoarele două săptămâni (din 26.10.2020 până în 06.11.2020). 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar înfiinţarea şi scoaterea la concurs a 

două (2) posturi de administrator financiar S în cadrul Direcţiei Resurse Umane. 

Art.3. Se aprobă retipărirea la editura Agroprint, în 90 de exemplare, a cărţii  „Boli prionice şi viroze”, 

redactat de către Cătană Nicolae şi Herman Viorel. 

Art.4. Se aprobă retipărirea la editura Agroprint, în 110 de exemplare, a cărţii  „Bacterioze”, redactat de 

către Cătană Nicolae şi Herman Viorel. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 5188/22.10.2020 de reducere cu 50% a taxei de şcolarizare pentru anul 

universitar 2020-2021. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 5151/21.10.2020 de reducere cu 50% a taxei de şcolarizare pentru anul 

universitar 2020-2021. 

Art.7. Se aprobă demararea procesului de revizuire a următoarelor documente: 

a. Metodologia de desfăşurare a concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat CSUD de la IOSUD – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara –R059 

b. Procedură operaţională privind desfăşurarea activităţilor didactice on-line USAMVBT 

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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