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In atenția, 

 

 

Senatului Universității de Vest din Timișoara 

Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

Consiliului de Administrație al Universității de Vest din Timișoara 

 

 

 

Stimați colegi, 

 

 
Prin prezenta vă facem cunoscute Hotărârile Consiliului de Administrație al Universității de Vest din 

Timișoara, adoptate în ședința din data de 06.05.2020 (on-line: https://meet.google.com/jmd-qzyu-

pxg). Prezentele Hotărâri și anexele aferente pot fi accesate la adresa: 

http://www.uvt.ro/ro/uvt/organizare/consiliul-de-administratie/sedinte-hotarari/ 

 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor universitare de licență și masterat la Universitatea de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

Procedurii privind organizarea sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale 

anului universitar 2019-2020 în regim online 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind organizarea sesiunilor de examene B-I și B-II, respectiv și C (pentru anii 

terminali) ale anului universitar 2019-2020 în regim online 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

componenței Comisiei centrale de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență și 

de masterat 2020 (pentru sesiunile iulie și septembrie) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

categoriilor de candidați scutiți de taxa de admitere și/sau de înmatriculare pentru procesul de 

admitere 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

transformării Oficiului juridic în Birou Juridic al UVT și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Biroului juridic al UVT, ediția I-a 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Secretariat 

general al UVT (ediția a II-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de digitalizare și analiză date 

(ediția I-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare 

în varianta online la Universitatea de Vest din Timișoara 
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

Procedurii privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în 

cadrul Universității de Vest din Timișoara în varianta online 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Universitar ”Universitatea de 

Vest din Timișoara” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea 

regulamentelor/metodologiilor/altor documente asimilate, în cadrul Universității de Vest din 

Timișoara, ediția a II-a 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la structura anului universitar 2019-2020 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /06.05.2020, cu privire la aprobarea 

componenței Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare (CSCCU), pentru 

mandatul 2020 – 2024 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Tehnologii și resurse digitale 

pentru instruire online” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /06.05.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor aduse la componența Comisiei de etică și deontologie universitară 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /06.05.2020, privind calcularea 

penalităților pentru taxa de cazare aferentă lunii martie 2020 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
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 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN 

TIMISOARA, 

 adoptate în ședința extraordinară din data de 06.05.2020 

on-line: https://meet.google.com/jmd-qzyu-pxg 

 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /06.05.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

finalizare a studiilor universitare de licență și masterat  
la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licență și masterat la Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /06.05.2020 

cu privire la avizarea Procedurii privind organizarea sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor 

universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

Procedurii privind organizarea sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale 

anului universitar 2019-2020 în regim online (Anexa 2). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /06.05.2020 

cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea sesiunilor de examene B-I și B-II, respectiv 

și C (pentru anii terminali) ale anului universitar 2019-2020 în regim online 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Metodologiei 

privind organizarea sesiunilor de examene B-I și B-II, respectiv și C (pentru anii terminali) ale anului 

universitar 2019-2020 în regim online (Anexa 3). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /06.05.2020 

cu privire la avizarea componenței Comisiei centrale de admitere pentru ciclurile de studii 

universitare de licență și de masterat 2020  
(pentru sesiunile iulie și septembrie) 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a componenței 

Comisiei centrale de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență și de masterat 2020 
(pentru sesiunile iulie și septembrie) (Anexa 4). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /06.05.2020 

cu privire la avizarea categoriilor de candidați scutiți de taxa de admitere  

și/sau de înmatriculare pentru procesul de admitere 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a unor noi 

categorii de candidați scutiți de la taxa de admitere și/sau de înmatriculare pentru procesul de admitere 

(Anexa 5). 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /06.05.2020 

cu privire la avizarea transformării Oficiului juridic în Birou Juridic al UVT și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Biroului juridic al UVT, ediția I-a 
 

 

         Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii 

de transformare a Oficiului juridic în Birou Juridic al UVT, ca urmare a aprobării modificărilor la 

Organigrama tehnico-administrativă a UVT și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Biroului juridic al UVT, ediția I-a (Anexa 6); 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /06.05.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Departamentului Secretariat general al UVT (ediția a II-a) 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Secretariat general al 

UVT (ediția a II-a) (Anexa 7); 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /06.05.2020 

cu privire la avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de 

digitalizare și analiză date (ediția I-a) 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de digitalizare și analiză date ( ediția I-a) 

(Anexa 8); 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /06.05.2020 

cu privire la avizarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a 

atestatului de abilitare în varianta online la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Procedurii 

privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare în varianta online 

la Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 9). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /06.05.2020 

cu privire la avizarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a 

tezelor de doctorat în cadrul Universității de Vest din Timișoara în varianta online 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Procedurii 

privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul Universității 

de Vest din Timișoara în varianta online (Anexa 10); 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /06.05.2020 

cu privire la avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv 

Universitar ”Universitatea de Vest din Timișoara” 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil, cu trei abțineri, înaintarea spre aprobarea Senatului 

UVT a Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Universitar ”Universitatea de 

Vest din Timișoara” (Anexa 11). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /06.05.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, 

modificarea şi retragerea regulamentelor/metodologiilor/altor documente asimilate, în cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, ediția a II-a 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor 

la Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea 

regulamentelor/metodologiilor/altor documente asimilate, în cadrul Universității de Vest din 

Timișoara, ediția a II-a (Anexa 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /06.05.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la structura anului universitar 2019-2020 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor 

la structura anului universitar 2019-2020 (Anexa 13). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /06.05.2020 

cu privire la aprobarea componenței Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare 

(CSCCU), pentru mandatul 2020 – 2024 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu o abținere, componența Consiliului Științific al 

Cercetării și Creației Universitare (CSCCU), pentru mandatul 2020 – 2024 (Anexa 14). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /06.05.2020 

cu privire la avizarea Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de 

studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Tehnologii și resurse digitale 

pentru instruire online” 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii postuniversitare 

de formare și dezvoltare profesională continuă „Tehnologii și resurse digitale pentru instruire online” 

(Anexa 15); 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /06.05.2020 

cu privire la avizarea modificărilor aduse la componența  

Comisiei de etică și deontologie universitară 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

modificărilor aduse la componența Comisiei de etică și deontologie universitară: Conf. univ. dr. 

Adina Chirilă o înlocuiește pe Lect. univ. dr. Karla LUPȘAN și Conf. univ. dr. Dana Sorina Chifu îl 

înlocuiește pe domnul Lect. univ. dr Niţu Ciprian (reprezentantul Sindicatului). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /06.05.2020 

privind calcularea penalităților pentru taxa de cazare aferentă lunii martie 2020 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat ca pe durata stării de urgență nu se calculează penalități 

pentru taxa de cazare aferentă lunii martie, pentru studenții care au eliberat camerele din cămin în baza 

HCA 2/31.03.2020. 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

Aviz juridic, 

 

 

Jurist Nadia Topai 
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