
 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 2018 din 05.05.2020 

 

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 05.05.2020, 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.58/23.04.2020 privind luarea 

unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, emite prezenta       

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se hotărăşte şi se aprobă, ca pe perioada stării de urgenţă şi până la eliminarea 

restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, activitatea didactică de predare – 

curs, seminar, laborator, lucrări practice, proiecte şi clinică să se susţină şi recupera on-line, în sistem 

modular şi intensiv, asigurându-se parcurgerea integrală a tematicii din fişa disciplinei, cu respectarea 

calităţii actului didactic. De asemenea, se va face raportarea săptămânală a  activităţii desfașurate online 

pe platforma de Management universitar. 

Art.2. Se hotărăşte şi se aprobă, ca pe perioada stării de urgenţă şi până la eliminarea 

restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, evaluarea studenţilor să se facă online 

pe platforma Zoom/Microsoft Teams utilizând platforma de Management universitar. 

Art.3. Se hotărăşte şi se aprobă, ca evaluarea studenţilor de la ciclul de studii universitare 

de licenţă, forma de învăţământ ID-IFR şi ciclul de studii universitare de master să se realizeze prin 

transmiterea unui eseu, în format electronic, cadrului didactic titular de disciplină, pe baza unor teme de 

sinteză, care vor fi comunicate studenţilor. 

Art.4. Se hotărăşte şi se aprobă achiziţionarea de termo-scanere. 

Art.5. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei 

Resurse Umane 402/05.05.2020 cu privire la structura posturilor pentru echipa de implementare a 

proiectului, 15 posturi, în afara organigramei, finanţate integral din bugetul proiectului CNFIS-FDI-

2020-0164. 

Art.6. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei 

Resurse Umane 403/05.05.2020 cu privire la structura posturilor pentru echipa de implementare a 

proiectului, 19 posturi, în afara organigramei finanţate integral din bugetul proiectului CNFIS-FDI-

2020-0424. 

Art.7. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei 

Resurse Umane 404/05.05.2020 cu privire la structura posturilor pentru echipa de implementare a 

proiectului, 28 posturi, în afara organigramei, finanţate integral din bugetul proiectului CNFIS-FDI-

2020-0391. 

 

 

 

 



 

 

Art.8. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei 

Resurse Umane 405/05.05.2020 cu privire la structura posturilor pentru echipa de implementare a 

proiectului, 27 posturi, în afara organigramei, finanţate integral din bugetul proiectului CNFIS-FDI-

2020-0312. 

Art.9. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei 

Resurse Umane 406/05.05.2020 cu privire la structura posturilor pentru echipa de implementare a 

proiectului, 12 posturi, în afara organigramei, finanţate integral din bugetul proiectului CNFIS-FDI-

2020-0419. 

Art.10. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa Direcţiei 

Resurse Umane 407/05.05.2020 cu privire la structura posturilor pentru echipa de implementare a 

proiectului, 28 posturi, în afara organigramei, finanţate integral din bugetul proiectului CNFIS-FDI-

2020-0570. 

Art.11. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar Procedura de lucru 

privind susţinerea on-line a tezelor de doctorat şi a tezelor de abilitare. 

Art.12. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar adresa dlui 

prof.univ.dr. Dărăbuş Gheorghe nr. 2001/04.05.2020 referitoare la fragmentarea normei didactice de 

bază a cadrelor didactice membre în proiectul „EPA-Educaţie, Perfomanţă, Angajabilitate!”, care 

predau la Colegiul de Învăţământ Terţiar Nonuniversitar USAMVBT, până la finalizarea anului şcolar 

preuniversitar - 12.06.2020. 

Art.13. Se aprobă Raportul activităţilor Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din 

cadrul USAMVBT, aferent anului 2019. 

Art.14. Se aprobă modificarea structurii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din 

cadrul USAMVBT, aferentă anului 2020, conform adresei nr. 2007/04.05.2020. 

Art.15. Se aprobă Planul de activităţi al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din 

cadrul USAMVBT, aferent anului 2020. 

Art.16. Se aprobă retipărirea, în 150 de exemplare, la Litografia universităţii, a Grilelor de 

licenţă-2020, Medicină Veterinară – limba engleză. 

Art.17. Se aprobă tipărirea, în 30 de exemplare, la Litografia universităţii, a Grilelor de 

licenţă-2020, Medicină Veterinară – limba română. 

Art.18. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea ca, 

activităţile didactice de la funcţia de bază, susţinute on-line, să se poată desfăşura fracţionat, în intervalul 

orar 800-2000. 

Art.19. 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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