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HOTĂRÂREA 

Nr. 1403 din 10.03.2020 
 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data 
de 10.03.2020, 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, 

Având în vedere adresa MEC 158/GP/09.03.2020, Hotărârea nr.6 din 
06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-Științific privind gestionarea bolilor înalt 
contagioase pe teritoriul României, cât și hotărârea nr. 8 din 09.03.2020 a CNSSU, 
emite prezenta 

HOTĂRÂRE 
 

        Art.1. Se aprobă ca începând cu data de 11.03.2020 până la data de 
22.03.2020, pe fondul epidemiei de coronavirus, activitatea didactică din cadrul 
universitátii să se desfășoare utilizând ca sursă alternativă platforma informatică 
online a universității. 

Art.2. Se aprobă sistarea mobilităților (in coming/out going, studenti/cadre 
didactice) efectuate în cadrul programelor Erasmus+, CEPUS, Corpul European de 
Solidaritate și Granturile Spațiului Economic European (SEE) pană la 31 martie 
2020. 

Art.3. Se aprobă sistarea deplasărilor externe a angajaților universității cât și 
primirea persoanelor/delegațiilor din afara țării în perioada 11.03.2020-22.03.2020. 

Art.4. Se aprobă sistarea organizării oricărui eveniment la  nivelul universității 
până la data de 22.03.2020. 

Art.5. Se hotărăște ca în ședinta Senatului universitar din data de 19.03.2020, 
în funcție de evoluția răspândirii infecției cu COVID-19, și/sau adoptării a noi 
hotărâri/decizii ale autorităților în domeniu, să se ia noi hotărâri în cea ce privește 
măsurile de precauție pentru evitarea contaminării, pentru următoarea perioadă. 

Art.6. 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 

 


