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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 18.03.2020. 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 /18.03.2020, cu privire la avizarea 

Listei conținând posturile didactice scoase la concurs pentru semestrul II an 

universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /18.03.2020, cu privire la avizarea 

Avizarea Metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea 

procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de 

licență/masterat pentru anul universitar 2020-2021  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /18.03.2020, cu privire la avizarea 

Metodologiei de organizare a concursului pentru ocuparea de Director CSUD în UVT 

pentru mandatul 2020-2024 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /18.03.2020, cu privire la 

aprobarea modificării componenței comisiei „Euro 200” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /18.03.2020, cu privire la 

aprobarea menținerii măsurilor aprobate prin HCA nr.1/11.03.2020 și nr. 7/11.03.2020 

pe durata stării de urgență în conformitate cu prevederile Decretului nr.195/2020 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /18.03.2020, cu privire la avizarea 

solicitării domnului Petru Stepan, absolvent fără examen de licență al Facultății de 

Drept din cadrul UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /18.03.2020, cu privire la avizarea 

Organigramei tehnico-administrativă a UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /18.03.2020, cu privire la măsurile 

adoptate de UVT în situația mobilităților și deplasărilor internaționale în contextul 

stării de urgență. 

 

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 18.03.2020 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /18.03.2020 

cu privire la avizarea Listei conținând posturile didactice scoase la concurs pentru 

semestrul II an universitar 2020-2021 

 

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

Listei conținând posturile didactice scoase la concurs pentru semestrul II an universitar 2020-

2021 (Anexa 1 și Anexa 2). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /18.03.2020 

cu privire la avizarea Avizarea Metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și 

desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de 

studii de licență/masterat pentru anul universitar 2020-2021  

 

 

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

Metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență/masterat pentru anul 

universitar 2020-2021 (Anexa 3). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /18.03.2020 

cu privire la avizarea Metodologiei de organizare a concursului pentru ocuparea de 

Director CSUD în UVT pentru mandatul 2020-2024 

 

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

Metodologiei de organizare a concursului pentru ocuparea de Director CSUD în UVT pentru 

mandatul 2020-2024 (Anexa 4). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /18.03.2020 

cu privire la aprobarea modificării componenței comisiei „Euro 200” 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat componența comisiei „Euro 200” (aprobată prin 

HCA nr. 12/14.03.2019), astfel: Conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu - prorector UVT; Prof. 

univ. dr. Cosmin Enache – prorector UVT; Ec. dr. Cosmin Alexandru Spiridon – director 

Departament Economico-Financiar; Ing. Ramona Puiu – Secretar șef UVT; Student Bianca 

Denisa Cernușcă; Student Adrian Breha. 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /18.03.2020 

cu privire la aprobarea menținerii măsurilor aprobate prin HCA nr.1/11.03.2020 și nr. 

7/11.03.2020 pe durata stării de urgență în conformitate cu prevederile Decretului 

nr.195/2020 

 

Având în vedere prevederile art. 49 și 51 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României (Anexa 5) și luând în considerare adresa cu nr. 

8725/17.03.2020 a Ministerului Educației și Cercetării (Anexa 6), Consiliul de Administrație al 

UVT,  

HOTĂRĂȘTE: 

Menținerea măsurilor din HCA nr. 1 și nr 7 din 11.03.2020 pe durata stării de urgență. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /18.03.2020 

cu privire la avizarea solicitării domnului Petru Stepan, absolvent fără examen de licență al 

Facultății de Drept din cadrul UVT 

 

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

solicitării formulate de domnul Petru Stepan, absolvent fără examen de licență al Facultății 

de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, promoția 2016, programul de studii 

universitare de licență Drept, forma de învățământ cu frecvență, de a susține examenul de 

finalizare a studiilor universitare de licență la Facultatea de Științe Juridice a Universității de 

Vest „Vasile Goldiș” din Arad (solicitarea are avizul favorabil Consiliului Facultății de Drept a 

UVT).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /18.03.2020 

cu privire la avizarea Organigramei tehnico-administrativă a UVT 

 

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

Organigramei tehnico-administrativă a UVT (Anexa 7). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /18.03.2020 

cu privire la măsurile adoptate de UVT în situația mobilităților și deplasărilor 

internaționale în contextul stării de urgență. 

 

Consiliul de administrație a adoptat, în situația mobilităților și deplasărilor internaționale 

în contextul stării de urgență, următoarele: În contextul actual al măsurilor de prevenire și 

monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în UVT și al instaurării stării de 

urgență, se recomandă amânarea sau anularea tuturor deplasărilor interne şi/sau externe ale 

personalului academic şi administrativ al UVT, în perioada următoare. 
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În cazul excepțional al efectuării deplasărilor în străinătate, vă rugăm să nu neglijaţi datoria de 

a depune cerere pentru dispoziţia de deplasare în străinătate, indiferent dacă se solicită sau nu 

decontare de cheltuieli din fondurile instituţiei (venituri proprii, fonduri proiecte etc). În acest 

sens, reamintim faptul că pe site-ul DRI găsiţi informaţii referitoare la Procedura operaţională 

dispoziţii deplasare externă, precum şi modelul de cerere pentru dispoziţia de deplasare ce 

poate fi descărcat aici. Toate cererile pentru dispoziţii de deplasare în străinătate depuse în 

perioada următoare, trebuie să fie însoţite de declaraţia pe proprie răspundere (model ataşat la 

email), completată şi semnată de către solicitant. 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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