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PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA VIZITELOR LA STAȚIUNEA TINERILOR
NATURALIȘTI DIN CADRUL USAMVB TIMIȘOARA
Art. 1. Programul „Educația la fermă”, are ca scop educația tinerei generații cu
privire la modul de producere a hranei și urmărire a ciclurilor de dezvoltare la plante și
animale. Îndeplinirea scopului presupune oferirea de cunoștințe de specialitate din
domeniu, asociate cu implicarea mai multor specialiști din domeniile specifice fermei
vegetale sau animale.
Art. 2. Prezenta procedura conține toate etapele, pornind de la inițiere până la
finalizarea vizitei, cât și setul de reguli ce trebuie respectate pe durata desfășurării
programului educativ, în care STN este gazdă.
Art.

3.

Pentru

programarea

vizitei,

organizatorul

trebuie

să

prezinte

coordonatorului programului „Educația la fermă”, cu cinci zile lucrătoare înainte,
următoarele documente:
- Formularul de programare a vizitei educative la STN, înregistrat la registratura
universităţii (Anexa 1)
- Acord parental individual, care rămân la instituția gazdă (Anexa 2)
- Acord de parteneriat (Anexa 3)
- Formular pentru obținerea feedback-ul vizitei (Anexa 4).
Art. 4. Prezenta procedură a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar din data
de 29.11.2019.
Coordonator Program „Educaţia la Fermă”,
Lector dr. Samfira Elena-Mirela

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Popescu Cosmin Alin
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Anexa 1

Formular de programare a vizitei educative la fermă, în cadrul STN

Subsemnatul/a

……………………………………………….,

în

calitate

de

organizator al vizitei educative la fermă, vă aduc la cunoștință intenția de a programa
vizita

la

STN

în

data

de

………………….preșcolari/elevi,

…………………..
din

cu

cadrul

un

număr

de

unității

de

învățământ……………………………………………………………………………………
Menționez

că

preșcolarii/elevii

vor

fi

însoțiți

de

următoarele

cadre

didactice…………………………………………………………………………………………și
nedidactice……………………………………………………………………………………
În cadrul vizitei educative la fermă, propun următoarele activități care se vor
desfășura cu preșcolarii/elevii:
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………….

Data
Semnătura
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Anexa 2
„EDUCAȚIA LA FERMĂ”
Activități educative la Stațiunea Tinerilor Naturaliști din cadrul USAMVBT
Acord parental/tutore
Subsemnatul/Subsemnata

_______________________________________cu

domiciliul în loc._____________________, str. __________________nr. _________ bl.
___________________

ap.

____________

et.

____________jud.

________________________ tel. ____________________________, în calitate de
părinte/tutore al minorului _________________________________________________
clasa __________________, școala __________________________________SUNT
DE ACORD ca acesta să participe la activitățile organizate sub genericul „EDUCAȚIA LA
FERMĂ”, coordonate de d-na lector dr. Elena-Mirela Samfira, desfășurate la Stațiunea
Tinerilor Naturaliști, din cadrul USAMVB Timișoara.
Aceste activități includ:
- hrănirea animalelor domestice din cadrul stațiunii (închise în țarcuri)
- transplantarea răsadurilor de legume în ghivece de plastic (fără unelte), în funcție de
anotimp
- culegerea legumelor (în funcție de anotimp)
- pregătirea unei salate de legume (tacâmuri de plastic)
- activități cultural-educative (ateliere, concursuri, jocuri tematice)
- alte activități specifice fermei.
Activitățile se hotărăsc împreună cu cadrul/cadrele didactice.
Minorilor li se va face protecția muncii, la intrarea în Stațiunea Tinerilor Naturaliști,
în prezența cadrelor didactice, fiind informați ce le este permis să facă și ce le este
interzis, pentru a preveni posibilele accidente.
Stațiunea Tinerilor Naturaliști din cadrul USAMVB Timișoara NU își asumă
responsabilitatea pentru eventualele accidente și NU percepe taxe pentru
activitățile educative desfășurate în cadrul fermei.
Data

Semnătura părinte/tutore
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Anexa 3
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timișoara,

Unitatea de învățământ…………….................
...........................................................................

ACORD DE PARTENERIAT
Nr. ________ din ______________
Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele
Mihai I al României” din Timișoara, cu sediul în Timisoara, Calea Aradului, nr.119, jud.
Timiş, cod poștal 300645, telefon 0256/277122, fax 0256/200296, reprezentată prin
Rector - Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin, responsabil Stațiunea Tinerilor Naturaliști
(STN) - Conf.univ.dr. Mateoc Teodor și coordonator program „Educația la fermă”- lector
dr. Samfira Elena-Mirela
şi
Unitatea de învăţământ …………………………………………………………., cu
sediul în ......................................., telefon ..........................., fax. ................................,
reprezentată de dl/dna prof. ........................................................., în calitate de Director
și dl/dna ......................................................., în calitate de organizator al activității
extracurrilare ………………………………….......................................
au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, cu respectarea
următoarelor clauze:
Art. 2. OBIECTUL ACORDULUI
Obiectul acordului îl constituie colaborarea partenerilor în scopul promovării
beneficiilor inter-instituţionale în procesul instructiv-educativ extracurricular şi extraşcolar,
promovarea unui învăţământ de calitate și creşterea gradului de implicare a
copiilor/elevilor în activităţi cu tematică specifică fermei.
Art.3. OBIECTIVELE PARTENERIATULUI
Prezentul acord de parteneriat are ca şi obiective:
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a) dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi formarea unor abilităţi
practice prin activităţi specifice fermelor vegetale și animale;
b) dezvoltarea implicării elevilor în realizarea activităţilor cu tematică specifică
fermei;
c) creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind problemele biologice și
de mediu.

Art. 4. DURATA ACORDULUI
4.1. Prezentul acord se încheie pe o durata de un an cu începere de la data
semnării acestuia de către ambele părţi.
4.2. Durata prezentului acord va putea fi prelungită prin act adiţional la prezentul
contract, care va stabili termenii şi condiţiile prelungirii.
Art.5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Universitatea de Științe Agricole și Medicină, Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României”, din Timișoara, are următoarele obligaţii:
a) va organiza gratuit, în funcție de anotimp, de vârsta preșcolarilor/elevilor și de
opțiunile cadrelor didactice solicitante, diferite tipuri de activități specifice unei
ferme vegetale și animale;
b) va solicita Acordul parental/tutore semnat pentru fiecare preșcolar/elev;
c) va organiza la începutul vizitei educative în cadrul STN o sesiune de informare a
vizitatorilor cu privire la protecţia muncii și a normelor de desfășurare a activităților
educative în cadrul STN.
5.2. Unitatea de învăţământ, are următoarele obligaţii:
a) asigură în mod corespunzător însoțirea grupurilor de preșcolari/elevi care participă
la activitățile convenite de ambele părți;
b) solicită semnarea Acordului parental/tutore pentru activitățile educative din
cadrul STN și se asigură că fiecare preșcolar/elev care va vizita ferma, are Acordul
parental semnat;
c) își asumă responsabilitatea pentru preșcolarii/elevii care nu au Acordul parental
semnat și îi însoțește în cadrul activităților educative din cadrul STN.
Art. 6. ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
6.1. Prezentul acord de parteneriat încetează în următoarele condiţii:
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a) la expirarea duratei acordului, în cazul în care acesta nu a fost prelungit;
b) în cazul acordului de voinţă scris al părţilor privind încetarea acestuia, cu termenii
şi condiţiile comun agreate;
c) în cazul rezilierii unilaterale pentru neîndeplinirea, în parte sau în totalitate a
obligaţiilor stabilite prin prezentul acord, cu un preaviz de 15 zile;
d) din inițiativa oricărei părți, cu condiția notificării în prealabil, cu minimum 15 de
zile, a celeilalte părți.
Art. 7. FORŢA MAJORĂ
7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale
sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul acord. Prin forţa majoră se înţelege un
eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după
încheierea acordului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile
asumate.
7.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte
părţi, în scris, în maximum 10 (zece) zile de la producerea evenimentului şi să ia toate
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Art. 8. COMUNICǍRI / NOTIFICǍRI
8.1. În interesul prezentului acord, orice notificare/comunicare între părţi va fi
considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată
în prezentul acord, în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare
de primire.
8.2. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea
se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.
8.3. În vederea derulării acordului de parteneriat părţile desemnează următoarele
persoane de contact:
Partener 1 : Lector dr. Samfira Elena - Mirela, telefon ………………………………,
e-mail : ……………………………………..
Partener 2 : ………………………………………….., telefon ……………….., e-mail:
……………………….
Art. 9. MODIFICAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
9.1. Modificarea unilaterală a prezentului acord este interzisă. Completările şi
modificările la prezentul acord se fac prin acordul de voinţă liber exprimat al ambelor părţi
şi devin valabile şi opozabile părţilor contractante dacă sunt cuprinse în acte adiţionale
semnate de ambii parteneri.
9.2. Adaptarea (modificarea, completarea) acordului de parteneriat în funcţie de
modificările aduse se face prin act adiţional.
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Art. 10. LITIGII
10.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul acord sau în legătură cu prezentul
acord, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea
lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
10.2. Daca părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi
soluţionate de către instanţele competente de la sediul partenerului 1.
Art. 11. CLAUZE FINALE
11.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu obiectul prezentului
acord de parteneriat se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor).
11.2. Pentru desfășurarea în bune condiţii a activităților, partenerii se vor consulta
reciproc după caz, îşi vor acorda sprijin, îşi vor promova imaginea.
11.3. Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de către
ambele părţi.
11.4. Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat la data de …………….., în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Universitatea de Științe Agricole și
Medicină a Banatului „Regele Mihai I
al României” din Timișoara
Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin
Coordonator Program „Educaţia la
Fermă”
Lector.dr. Samfira Elena – Mirela
Responsabil STN,
Conf.univ.dr. Mateoc Teodor

Unitatea de învăţământ,

Director,
……………………….
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TINERILOR NATURALIȘTI DIN CADRUL USAMVB TIMIȘOARA

Anexa 4

Formular pentru obținerea feedback-ului vizitei

Vă mulțumim că ați vizitat Stațiunea Tinerilor Naturaliști (STN) și că ați participat
la activitățile specifice fermei.
Opiniile d-stră sunt foarte importante pentru noi și de aceea va rugăm să completați
următorul chestionar de feed-back:
1. Analizând vizita și activitățile desfășurate în cadrul STN, care este nota pe care o
acordați ?
Complet
nemulțumit

Nemulțumit

1

2

Nici
nemulțumit,
nici mulțumit
3

Mulțumit

Foarte
mulțumit

4

5

2. Care sunt activitățile care v-au plăcut cel mai mult ?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Care sunt activitățile care nu v-au plăcut ? De ce ?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Care sunt activitățile care ar trebui îmbunătățite ? Ce sugestii aveți ?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Ce alte activități ați propune, pentru a dezvolta cunoștințele preșcolarilor/elevilor și
pentru a le îmbogăți experiențele ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Data

