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HOTĂRÂREA 

Nr. 7601 din 05.11.2019 

 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data de 05.11.2019, în 

conformitate cu prevederile art. 11 și ale art. 73 alin. 1 din Carta Universitară și prevederile 

art.123, art. 213 alin.2 din LEN nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului 

USAMVBT – R069, şi respectiv ale art. 52 din Regulamentul intern al USAMVBT – R046, 

Având în vedere dispoziţiile art. 119 din Legea nr. 53/2003, republicată, ale art. 16 din 

Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Grup Unităţi din Sectorul de Activitate Învăţământ 

Superior nr. 716 din 10.07.2019, respectiv adresa Direcţiei Resurse Umane nr. 1257/05.11.2019, 

cât şi  art. 14 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7566/05.11.2019, emite prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se aprobă ca programul de lucru aferent normei de bază (în medie 8 ore/zi și 40 de 

ore/săptămână) să se desfășoare flexibil  în intervalul orar 08,00-20,00, de luni până vineri, în 

conformitate cu Planul de învăţământ,  Statul de funcţii şi orarul studenţilor.  

Activitățile didactice aferente normei de bază cât și cele susținute în regim de plata cu ora 

se vor desfășura în intervalul orar 08,00-20,00, de luni până vineri, cu excepția activităților 

didactice aferente formei de învățământ ID și IFR care se desfășoară conform orarului aprobat. 

Alte activități prestate de personalul didactic al universității (cercetare, consultanță, 

extensie, etc.) se pot desfășura în afara programului de lucru aferent normei de bază și a celor 

susținute în regim de plata cu ora în intervalul orar 06,00-22,00.   

Personalul didactic are obligația de a-și ține evidența zilnică individuală a programului de 

lucru și a timpului de muncă efectiv lucrat aferent tuturor activităților desfășurate în universitate 

(norma de bază, plata cu ora, contracte de cercetare/consultanță sau alte activități care au la bază 

un contract individual de muncă cu universitatea) în fișa de pontaj zilnică, fișă care trebuie 

semnată şi predată directorului de departament la sfârșitul lunii.  

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de 

internet a universității. 

 

 

   Preşedinte Senat,                                               Secretar Senat, 

     Prof.univ.dr. Gheorghe Dărăbuș                                             Dr.ing. Diana Popa                                               

 

 

       Cancelar General, 

        Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 

 

 


