
 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 700 din 11.02.2021 

 

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 11.02.2021, 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 nr. 3235 din 4 februarie 2021 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 propunerea privind aplicarea scenariului 2 din 

OMEC nr. 3235 din 4 februarie 2021, astfel că, activităţile didactice pentru semestrul II, an universitar 2020-2021, se vor 

desfăşura, astfel: 

- cursurile şi seminariile vor fi online pentru toţi anii de studiu, pentru toate programele de studiu; 

- lucrările practice şi de laborator se vor desfăşura „faţă în faţă” astfel:  

a. saptămâna 1-7 din semestrul al II-lea – anii I şi IV specializările din domeniul ştiinţelor inginereşti, anii I 

şi III specializarea din domeniul Biologie, anii I, IV şi VI Medicină Veterinară, limba română; 

b. saptămâna 8-14 din semestrul al II-lea – anii II şi III specializările din domeniul ştiinţelor inginereşti, anul 

II specializarea din domeniul Biologie, anii II, III şi V Medicină Veterinară, limba română; 

Formaţiunile de studii vor fi împărţiţe în câte două formaţii mai mici de studii, urmând ca prezenţa „faţă în faţă” să 

se realizeze strict pentru aplicaţiile practice, iar partea teoretică a acestora să fie transmisă studenţilor prin mijloacele de 

comunicare utilizate. 

 Lucrările practice şi de laborator pentru programele de studii universitare de licenţă în limbă străină se vor desfăşura 

„faţă în faţă” pe tot parcursul semestrului. 

Toate activităţile didactice, pentru programele de studii universitare de master, se vor desfăşura online. 

Pentru programele de studiu IFR şi ID activităţile didactice se vor desfăşura, astfel: seminariile – online, iar pentru 

activitatea de laborator, lucrări practice şi proiect – partea teoretică online, iar partea care necesită prezenţă „faţă în faţă” în 

sistem modular intensiv, după un orar bine stabilit la nivelul fiecărui centru ID/IFR.  

Art.2. Se avizează şi se transmit spre aprobare Senatului universitar taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2021-

2022. 

Art.3. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar modificarea organigramei universităţii. 

Art.4. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 

Art.5. Se aprobă demararea procesului de revizie a Procedurii operaţionale 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 cu virusul SARS-CoV-2. 

Art.6. Se aprobă plata facturii către Asociaţia ICA, CASEE membership and CASEE Fund for Incentives pentru anul 

2021. 

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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