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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 11.03.2020. 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 /11.03.2020, cu privire la 

aprobarea Măsurilor de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19 

(Coronavirus) în UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /11.03.2020, cu privire la avizarea 

Taxelor de studiu pentru anul universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /11.03.2020, cu privire la avizarea 

Contractelor de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat, pentru anul 

universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /11.03.2020, cu privire la 

aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice, februarie 2020 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /11.03.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologiile privind stabilirea de salarii diferențiate pentru 

personalul din Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Matematică 

Informatică, Facultatea de Arte și Design 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /11.03.2020, cu privire la avizarea 

introducerii în contractele de studii pentru ciclurile de studii universitare de licență și 

masterat a prevederii privind plantarea de copaci de către studenți 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  
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 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN 

TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 11.03.2020 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /11.03.2020 

cu privire la aprobarea Măsurilor de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-

19 (Coronavirus) în UVT 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Măsurile de prevenire și monitorizare a riscurilor 

privind COVID-19 (Coronavirus) în UVT (Anexa 1). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /11.03.2020 

cu privire la avizarea Taxelor de studiu pentru anul universitar 2020-2021 

 

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

Taxelor de studiu pentru anul universitar 2020-2021 (Anexa 2); 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /11.03.2020 

cu privire la avizarea Contractelor de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat, 

pentru anul universitar 2020-2021 

 

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

Contractelor de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 

2020-2021 (Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /11.03.2020 

cu privire la aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice, februarie 2020 

 

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

Programului anual al achiziţiilor publice, februarie 2020 (Anexa 4). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /11.03.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Metodologiile privind stabilirea de salarii 

diferențiate pentru personalul din Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, 

Matematică Informatică, Facultatea de Arte și Design 

 

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

modificărilor la Metodologiile privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din 

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (Anexa 5); la Metodologia privind 

stabilirea de salarii diferențiate a Facultății de Arte și Design (Anexa 6); Metodologia privind 
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stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul didactic din Facultatea de Matematică și 

Informatică (Anexa 7) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /11.03.2020 

cu privire la avizarea introducerii în contractele de studii pentru ciclurile de studii 

universitare de licență și masterat a prevederii privind plantarea de copaci de către studenți 

 

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

propunerii de introducere în contractele de studii, pentru ciclurile de studii universitare de licență 

și masterat, a următoarei prevederi: 

 „Studentul UVT are responsabilitatea de a planta cel puțin un copac pe parcursul 

perioadei studiilor universitare, fie într-una dintre acțiunile de plantare organizate de 

Universitatea de Vest din Timișoara, fie într-o acțiune de plantare organizată de o altă entitate, 

dovedind acest lucru printr-o adeverință.” 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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