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HOTĂRÂREA 

Nr. 1532 din 17.03.2020 

 

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

I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data de 17.03.2020, 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 Decretul nr.195 din 16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, emite prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

        Art.1. Se aprobă menținerea tuturor măsurilor aprobate în Hotărârea Senatului Nr 1403 din 

10.03.2020, pe perioada decretării stării de urgență (30 de zile). 

Art.2. Se aprobă pe perioada decretării stării de urgența, sistarea servirii mesei în cadrul 

cantinei universității. 

Art.3. Se aprobă sistarea deplasărilor externe a tuturor angajaților universității, cât și 

primirea persoanelor/delegațiilor din afara țării, în perioada decretării stării de urgență. Angajații 

universității care au efectuat orice tip de deplasare în strainătate, începând cu data de 10.03.2020, 

trebuie să intre în autoizolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile și au obligația de a notifica 

angajatorul cu privire la destinația și perioada deplasării, imediat după revenirea în țară 

(informarea va fi transmisă la adresa de e-mail rectorat.usamvbt@gmail.com). 

Art.4. Se recomandă ca deplasările interne, strict necesare, ale angajaților universității să se 

desfășoare pe parcursul unei zile lucrătoare. 

Art.5. Se aprobă sistarea activităților directe cu publicul, inclusiv eliberarea actelor de 

studii, pe perioada decretării stării de urgență.  

Art.6. Se aprobă, pe perioada decretării stării de urgența, ca în Clinicile Universitare 

Veterinare să se desfășoare doar activități de asistență veterinară, care sunt stabilite de către 

medicul de gardă. Programul cu publicul se va desfășura în intervalul orar 8-19 de luni până vineri 

și 9-14 sâmbătă și duminică. 

Art.7. Se aprobă ca pe perioada decretării stării de urgență, intrarea în incinta universității să 

se facă doar pe baza legitimației de serviciu/legitimație student/card de acces  

Art.8. Se aprobă ca pe perioada decretării stării de urgență, căminele din campusul 

USAMVBT să fie închise, cu excepția căminului 5 și a camerelor ocupate de către studenții care 

fac dovada angajării, pe baza adeverinței de la locul de muncă.  

Art.9. 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 
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