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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 23.01.2020. 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 /23.01.2020, cu privire la aprobarea 

desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic, în 

conformitate cu Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit la nivelul UVT 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /23.01.2020, cu privire la aprobarea 

protocolului de colaborare dintre UVT și Asociația DAAL Autism Project 

 

 

 

 

 

 

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 23.01.2020 

 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /23.01.2020 

cu privire la aprobarea desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru 

personalul didactic, în conformitate cu  

Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit la nivelul UVT 

 

Consiliul de administrație a aprobat ca:  

 repartizarea pe facultăți a gradațiilor de merit pentru personalul didactic să se 

facă conform punctului 1-Anexa 1, cu respectarea art. 5 alin. 2 din Metodologia 

privind acordarea gradațiilor de merit. (Anexa 1, pct. 1);  

 repartizarea pe departamente a gradațiilor de merit pentru personalul didactic-

auxiliar să se facă în conformitate cu pct 2- Anexa 1, cu respectarea art. 13, alin. 3 

din Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit. (Anexa 1, pct. 2) 

 structura Calendarului de desfășurare a concursurilor pentru acordarea 

gradațiilor de merit să fie cel cuprins la pct 3-Anexa 1, cu respectarea art. 4 alin. 2 

din Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit. (Anexa 1, pct. 3) 

 componența comisiilor de evaluare și contestații la nivelul universității, în vederea 

derulării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-

auxiliar, să fie cea cuprinsă la pct.4- Anexa 1, cu respectarea art. 13, alin. 3 

din Metodologia privind acordarea gradațiilor de merit. (Anexa 1, pct. 4) 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /23.01.2020 

cu privire la aprobarea protocolului de colaborare dintre UVT 

 și Asociația DAAL Autism Project 

 

Consiliul de Administrație a aprobat Protocolul de colaborare dintre Universitatea de Vest din 

Timișoara și Asociația DAAL Autism Project, referitor la realizarea programului postuniversitar de 

formare și dezvoltare profesională continuă „Analiza Comportamentală Aplicată. Intervenție în 

Tulburările de Spectru Autist”, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 103 din 20.12.2019. (Anexa 2) 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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