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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 10.04.2020 (on-line: https://meet.google.com/vnm-iwcc-

xcj). 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 /10.04.2020, cu privire la avizarea 

modificarilor modificărilor la Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului 

științific al cercetării și creației universitare (CSCCU) din Universitatea de Vest din 

Timișoara, ediția IV 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /10.04.2020, cu privire la 

aprobarea componenței Consiliului director al Fundației Universitatea de Vest 

Timișoara 
 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /10.04.2020, cu privire la 

aprobarea situațiilor financiare anuale ale UVT - Centrul de Inovare și Antreprenoriat 

SRL, aferente anului 2019 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /10.04.2020, cu privire la 

aprobarea măsurilor organizatorice privind optimizarea activităților din cadrul 

Departamentului de Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /10.04.2020, cu privire la 

adoptarea unui sistem unitar de semnătură pentru e-mailul instituțional 

 

 

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 10. 04. 2020 

on-line: https://meet.google.com/vnm-iwcc-xcj 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /10.04.2020 

cu privire la avizarea modificarilor modificărilor la Regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliului științific al cercetării și creației universitare (CSCCU) din 

Universitatea de Vest din Timișoara, ediția IV 

 

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

modificărilor la Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului științific al cercetării 

și creației universitare (CSCCU) din Universitatea de Vest din Timișoara, ediția IV (Anexa 1) 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /10.04.2020 

cu privire la aprobarea componenței Consiliului director al  

Fundației Universitatea de Vest Timișoara 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat componența Consiliului director al Fundației 

Universitatea de Vest Timișoara, ca organ de conducere și administrare al acesteia, după cum 

urmează:  

 Preşedinte: Prof. Univ. Dr. TOMIȚĂ Mihaela Alida 

 Membru: Prof. Univ. Dr. NEGRU Viorel 
 Membru: Prof. Univ. Dr. POPOVICI Vasile  

 Membru: Conf. Univ. Dr. TEC Maria Lavinia 

 Membru: Conf. Univ. Dr. HETEŞ GAVRA Roxana Adriana 

 Secretar: Conf. Univ. Dr. NĂCHESCU Miruna Lucia.  
 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /10.04.2020 

cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale UVT - Centrul de Inovare și 

Antreprenoriat SRL, aferente anului 2019 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat situațiile financiare anuale ale UVT - Centrul de Inovare 

și Antreprenoriat SRL, aferente anului 2019 (Anexa 2) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /10.04.2020 

cu privire la aprobarea măsurilor organizatorice privind optimizarea activităților din 

cadrul Departamentului de Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat următoarele măruri organizatorice, la propunerea 

Directorului General Administrativ, privind optimizarea activității în cadrul Departamentului de 

Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții subordonat Direcției Generale 

Administrative a Universității de Vest din Timișoara, după cum urmează:  

- Activitățile al căror obiect îl reprezintă achizițiile directe de produse, servicii, lucrări, 

inclusiv cele din cadrul proiectelor desfășurate de Universitatea de Vest din Timișoara 

vor fi coordonate de d-na Monica Brihan, șef Serviciu Achiziții Publice (care și 

certifică aceste operațiuni din punct de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii). 

Directorul General Administrativ Adjunct Vlad Petcu urmărește și controlează fluxul 

de achiziții directe.  

- Activitățile al căror obiect îl reprezintă achizițiile publice de produse, servicii, lucrări, 

inclusiv cele din cadrul proiectelor desfășurate de Universitatate de Vest din 

Timișoara, achiziții a căror valoare este mai mare decât pragul stabilit pentru cele 

directe, vor fi coordonate de d-nul ec.dr. Mircea Mihai Rob, director D.E.P.A.M.I 

(care și certifică aceste operațiuni din punct de vedere al realităţii, regularităţii şi 

legalităţii). Directorul D.E.P.A.M.I coordonează, conduce, îndrumă, controlează aceste 

activități. 

- Îm vederea operaționalizării celor de mai sus D.E.P.A.M.I va întocmi R.O.F.-ul 

departamentului și procedurile de lucru aferente activităților în derulare, iar 

Departamentul de Resurse Umane va proceda la actualizarea fișelor de post ale 

persoanele implicate. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /10.04.2020 

cu privire la adoptarea unui sistem unitar de semnătură pentru e-mailul instituțional 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat propunerea Departamentului de Comunicare 

Identitate si Imagine Institutională, privind utilizarea semnăturii pentru e-mailul instituțional 

(cadre didactice, studenți, personal administrativ) ca parte unui sistemului unitar de comunicare 

instituțională care să conțină următoarele elemente: 

 Numele 

 Funcția 

 Facultatea/Departamentul 

 Telefon  

 E-mail 

 Website-ul facultății/departamentului 

 Adresa facultății/departamentului 

website:%20http://www.uvt.ro/
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 Logo-ul facultății/departamentului (este diferențiat, în funcție de structura pe care o 

reprezintă fiecare membru al comunității, astfel: membrii conducerii (Rector, prorectori) – 

logo-ul UVT, cadrele didactice și studenții – logo-ul facultății din care fac parte, personalul 

administrativ – logo-ul departamentului căruia îi aparțin) 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

 

Jurist Nadia Topai 
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