
 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 2284 din 20.05.2020 

 
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 20.05.2020, 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, art.14 din O.U.G. nr.58/23.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna 

funcţionare a sistemului de învăţământ şi Legea nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, rectorul emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se avizează şi se transmite spre aprobare Senatului universitar revizuirea Anexei 1 a Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2020-2021. 

Art.2. Se aprobă componenţa comisiilor pentru examenul de licenţă şi disertaţie precum şi a comisiilor pentru 

soluţionarea contestaţiilor, componenţa comisiilor pentru susţinerea concursului de admitere şi comisiilor pentru soluţionarea 

contestaţiilor la concursul de admitere, sesiunea 2020 (Facultatea de Inginerie Alimentară şi Facultatea de Medicină 

Veterinară). 

Art.3. Se aprobă componenţa comisiei pentru concursul de admitere pe universitate, la ciclurile universitare 

de studii de licenţă şi master, pentru sesiunea 2020, astfel: 

1. Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu – preşedinte 

2. Prof.univ.dr. Tiberiu Iancu – membru 

3. Prof.univ.dr. Sorin Stanciu – membru 

4. Prof.univ.dr. Isidora Radulov – membru 

5. Prof.univ.dr. Florinel Imbrea – membru 

6. Conf.univ.dr. Dorin Camen– membru  

7. Prof.univ.dr. Ioan Brad – membru 

8. Prof.univ.dr. Viorel Herman– membru  

9. Prof.univ.dr. Adrian Riviș – membru 

10. Prof.univ.dr. Ioan Peț – membru 

11. Șef lucr.dr. Sebastian Moisa - secretar 

Art.4. Se aprobă demararea procesului de elaborare a Procedurii operaţionale privind evaluarea şi susţinerea 

tezelor de doctorat.  

Art.5. Se aprobă cererea dnei Dobra Andreea nr.1654/24.03.2020 referitoare la refacerea şi  modernizarea 

drumului de exploatare De 933, Ferma Herendeşti. 

Art.6. Se hotărăşte şi se aprobă amânarea depunerii dosarului de acreditare instituţională până la începutul 

anului universitar 2020-2021. 

Art.7. Se hotărăşte şi se aprobă ca, susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie să se realizeze „faţă în faţă” 

la universitate, cu respectarea normelor de distanţare socială şi a măsurilor de prevenţie şi siguranţă medicală. Probele 

examenului se vor desfăşura în aceeaşi zi, fiecărui student alocându-i-se  un intreval de timp pentgru a susţine ambele probe. 

În cazul Facultăţii de Medicină Veterinară, proba 1 (proba practică şi testul grilă) se va susţine „faţă în faţă” într-o singură 

zi, urmând ca proba 2, susţinerea lucrării de licenţă, să se realizeze online, a doua zi. Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie 

urmând a se transmite în format electronic înainte de susţinerea probelor, iar în format letric se va depune în ziua susţinerii 

probelor.  

Art.8. 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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