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HOTĂRÂREA 

Nr. 5486 din 10.11.2020 

 

 

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

al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data de 10.11.2020, în conformitate 

cu prevederile art. 11 şi 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 art. 1 și art.2 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5476 din 

09.11.2020 cât și O.U.G. nr.192/05.11.2020 pentru modificarea  şi completarea Legii nr.55 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru 

modificarea lit.a a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, emite 

prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art.1. Se aprobă ca, personalul didactic, în perioada 09.11.2020-04.12.2020, să desfăşoare 

activitatea didactică on-line, conform orarului stabilit, în intervalul orar 800-2000, iar restul 

activităţilor (conform anexei la statul de funcţii şi fişei postului) se vor desfăşura pe baza unui orar 

(între orele 600-2200) stabilit de directorul de departament, astfel încât să se asigure aplicarea 

prevederilor O.U.G. nr.192/05.11.2020 în ceea ce priveşte împărţirea personalului în grupe care să 

înceapă, respectiv, să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră. 

Art.2. Se aprobă ca, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, în perioada 09.11.2020-

04.12.2020, să desfăşoare activitatea pe baza unui program stabilit de directorul de departament sau 

şeful de direcţie/compartiment/birou, astfel încât să se asigure aplicarea prevederilor O.U.G. 

nr.192/05.11.2020 în ceea ce priveşte împărţirea personalului în grupe care să înceapă, respectiv, să 

termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează pe pagina de 

internet a universității. 
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 Cancelar General, 
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