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HOTĂRÂREA 

Nr. 4487 din 24.09.2020 

 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara, reunit în ședință extraordinară în data 

de 24.09.2020, 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 prevederile OMEC şi al Ministerului Sănătăţii nr. 5487/1494 

din 31 august 2020, cât și art. 12 din din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

4121 din 08.09.2020, din, emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă punerea în aplicare a scenariului 2, astfel că, activităţile 

didactice pentru semestrul I, an universitar 2020-2021, se vor desfăşura, după un orar 

stabilit de fiecare facultate, astfel: 

- cursuri şi seminarii online pentru toţi anii de studiu, pentru toate 

programele de studiu; 

- în primele şapte săptămâni lucrările practice, laboratoarele şi proiectele: 

pentru anul I toate programele de studii, anul III – Biologie, anii IV inginerii şi anii 

IV şi V Medicină Veterinară - cu prezenţă fizică, iar pentru anii II inginerii, Medicină 

Veterinară şi Biologie, anul III – inginerii şi Medicină Veterinară şi VI Medicină 

Veterinară – online; 

- în ultimele şapte săptămâni lucrările practice, laboratoarele şi proiectele: 

pentru anii II inginerii, Medicină Veterinară şi Biologie, anul III – inginerii şi 

Medicină Veterinară şi VI Medicină Veterinară - cu prezenţă fizică, iar pentru anul I 

toate programele de studii, anul III – Biologie, anii IV inginerii şi anii IV şi V 

Medicină Veterinară – online. 

 

Art.2. 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. Gheorghe David  

  


