
 
 

HOTĂRÂREA 

 nr. 4460 din 23.09.2020 

 

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 23.09.2020, 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 Procedura privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor virusul SARS-CoV-2 şi Planul de măsuri care se va constitui ca anexă la 

aceasta. 

Art.2. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea dlui prorector, 

prof.univ.dr. Stanciu Sorin nr. 4436/22.09.2020 cu privire la cazarea studenţilor în căminele universităţii. 

Art.3. Se aprobă ca, activităţile didactice să fie raportate conform O.U.G. nr. 141 din 19 august 

2020. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 4446/23.09.2020 de multiplicare la editura Agroprint, în 75 de 

exemplare, a Registrului de evidenţă a activităţii studenţilor la curs şi lucrări practice. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea dlui şef lucr.dr. 

Moisa Sebastian nr. 4442/23.09.2020 referitoare la eliminarea taxelor de înscriere şi înmatriculare la 

modulul de pregătire psihopedagogică, nivel I, pentru studenţii anului I, ciclul de studii universitare de 

licenţă, toate programele de studiu, sesiunea de admitere 2020. 

Art.6. Se aprobă Acordul-cadru privind efectuarea stagiului de practică pedagogică cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Convenţia de colaborare pricind efectuarea stagiului de practică 

pedagogică de către studenţii USAMVBT, pentru anul universitar 2020-2021. 

Art.7. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenţilor în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

"Regele Mihai I al României" din Timişoara - R040. 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea de înfiinţare a 

Serviciului de Imagistică în cadrul Clinicilor Veterinare Universitare, care va oferi asistență veterinară 

și investigații în următoarele domenii: Computer Tomograf, Radiologie, Ecografie și Floroscopie. 

Art.9. Se aprobă demararea procesului de revizie a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Clinicilor Veterinare Universitare – R045. 

 

 



 

 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 

4419/22.09.2020 cu privire la scutirea de la plata taxei de cămin, lunile iulie, august şi septembrie, pentru 

următorii studenţi: Hiriş Romina, Popică Alex, Luca Mădălin şi Mărgulescu Gabriela. 

Art.11. Se hotărăşte şi se aprobă ca, toţi angajaţii universităţii să utilizeze, în comunicările 

oficiale, adresa de email instituţională (usab-tm.ro). 

Art.12. 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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