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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 25.05.2020 (on-line: https://meet.google.com/ojv-xdte-

giy). 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 /25.05.2020, cu privire la aprobarea 

constituirii Alianței Timișoara Universitară (ATU). 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /25.05.2020, cu privire la avizarea ediției a 

VIII-a a Metodologiei privind eliberarea Scrisorilor de Acceptare și primirea la studii 

universitare de licență, masterat şi doctorat la Universitatea de Vest din Timișoara a cetățenilor 

străini din state terțe UE. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /25.05.2020, cu privire la aprobarea ediției 

a II-a a Procedurii operaționale privind întocmirea dispozițiilor de deplasare în străinătate 

(COD: PO.UVT-DRI -01). 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /25.05.2020, cu privire la avizarea 

componenței comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la Universitatea de Vest din 

Timișoara. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /25.05.2020, cu privire la avizarea 

componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-

2020 la Universitatea de Vest din Timișoara. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /25.05.2020, cu privire la avizarea 

componenței comisiilor de evaluare a gradului de îndeplinire a standardelor minimale legate de 

activitatea științifică de către candidații la concursurile de ocupare a posturilor didactice și de 

cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la Universitatea de 

Vest din Timișoara. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /25.05.2020, cu privire la avizarea 

înregistrării calificării aferente programului de studii universitare de masterat în Registrul 

Național al Calificărilor în Învățământul Superior (RNCIS). 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /25.05.2020, cu privire la avizarea 

înființării programului de studii universitare de masterat Design interior și de produs, 

Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale, Sculptură și ceramic. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /25.05.2020, cu privire la aprobarea 

Procedurii de lucru (operațională) privind circuitul cataloagelor de note aferente sesiunilor de 

examene B-I și B-II, respectiv și C (pentru anii terminali), ale anului universitar 2019-2020 în 

regim online. 
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /25.05.2020, cu privire la aprobarea 

participării UVT, în calitate de partener al Asociatia Romanian New Materials Cluster, în cadrul 

propunerii de proiect „Transformarea pieței de materiale noi, folosite industrial în România, prin 

cercetare, dezvoltare și inovare” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /25.05.2020, cu privire la aprobarea plății 

diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești scadente în anul 2020. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /25.05.2020, cu privire la avizarea ediției 

a II-a a Regulamentului de Organizare și Funcționare Editura Universității de Vest (EUV) . 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /25.05.2020, cu privire la avizarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare Biroul de Studii Doctorale (BSD). 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /25.05.2020, cu privire la avizarea 

repartizării pe facultăți și/sau pe domenii de studii universitare a locurilor finanțate de la 

bugetul de stat pentru ciclurile de studii universitare de licență și masterat. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /25.05.2020, cu privire la aprobarea 

rezultatelor concursului de acordare a gradațiilor de merit la Facultatea de Muzică și Teatru 

 

 

 

 

 

 

 

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 25.05.2020 

on-line: https://meet.google.com/ojv-xdte-giy 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /25.05.2020 

cu privire la aprobarea constituirii Alianței Timișoara Universitară (ATU)  

 

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

de constituire al Alianței Timișoara Universitară (ATU) în parteneriat cu Universitatea de Medicină și 

Farmacie ”Vistor Babeș”, Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" (Anexa 1). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /25.05.2020 

cu privire la avizarea ediției a VIII-a a Metodologiei privind eliberarea Scrisorilor de Acceptare și 

primirea la studii universitare de licență, masterat şi doctorat la Universitatea de Vest din Timișoara a 

cetățenilor străini din state terțe UE 

 

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

VIII-a a Metodologiei privind eliberarea Scrisorilor de Acceptare și primirea la studii universitare de 

licență, masterat şi doctorat la Universitatea de Vest din Timișoara a cetățenilor străini din state terțe 

UE (Anexa 2).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /25.05.2020 

cu privire la aprobarea ediției a II-a a Procedurii operaționale privind întocmirea dispozițiilor de 

deplasare în străinătate (COD: PO.UVT-DRI -01) 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a II-a 

a Procedurii operaționale privind întocmirea dispozițiilor de deplasare în străinătate (COD: PO.UVT-

DRI -01) (Anexa 3). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /25.05.2020 

cu privire la avizarea componenței comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice 

și de cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la Universitatea de Vest 

din Timișoara 

 

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

comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din semestrul 

al II-lea al anului universitar 2019-2020 la Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 4). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /25.05.2020 

cu privire la avizarea componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de 

ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 

2019-2020 la Universitatea de Vest din Timișoara 
 

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

componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor 

didactice și de cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la 

Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 5). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /25.05.2020 

cu privire la avizarea componenței comisiilor de evaluare a gradului de îndeplinire a 

standardelor minimale legate de activitatea științifică de către candidații la concursurile de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la 

Universitatea de Vest din Timișoara 
 

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

componenței comisiilor de evaluare a gradului de îndeplinire a standardelor minimale legate de 

activitatea științifică de către candidații la concursurile de ocupare a posturilor didactice și de 

cercetare vacante din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la Universitatea de Vest din 

Timișoara (Anexa 6). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /25.05.2020 

cu privire la avizarea înființării programului de studii universitare de masterat Geographic Information 

Systems (GIS - Lb.engl), de la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, prin parcurgerea 

următoarelor etape successive și înregistrarea calificării aferente programului de studii universitare de 

masterat în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior (RNCIS) 

 

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

propunerii Facultății de Chimie, Biologie, Geografie de înființare a programului de studii universitare de 

masterat Geographic Information Systems (GIS - Lb.engl) și înregistrarea calificării aferente 

programului de studii universitare de masterat în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul 

Superior (RNCIS) (Anexa 7); 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /25.05.2020 

cu privire la avizarea înființării programului de studii universitare de masterat Design interior 

și de produs, Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale, Sculptură și ceramică 

 

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

propunerii Facultății de Arte și Design de înființare a programului de studii universitare de masterat 

Design interior și de produs, Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale, Sculptură și 

ceramică prin parcurgerea următoarelor etape succesive: înregistrarea calificării aferente programului de 

studii universitare de masterat în Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior (RNCIS); 

încadrarea programelor de studii universitare de masterat în domeniul de studii universitare de masterat 

acreditat Arte vizuale. (Anexa 8 – documentele vizibile la adresa 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wem493HdM_wlbLBJ1n4v3F5XRQWuv1FL?usp=sharing )  

website:%20http://www.uvt.ro/
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /25.05.2020 

cu privire la aprobarea Procedurii de lucru (operațională) privind circuitul cataloagelor de 

note aferente 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 aprobat Procedura de lucru (operațională) privind circuitul 

cataloagelor de note aferente sesiunilor de examene B-I și B-II, respectiv și C (pentru anii terminali), 

ale anului universitar 2019-2020 în regim online (Anexa 9); 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /25.05.2020 

cu privire la aprobarea participării UVT, în calitate de partener al Asociatia Romanian New 

Materials Cluster, în cadrul propunerii de proiect „Transformarea pieței de materiale noi, folosite 

industrial în România, prin cercetare, dezvoltare și inovare” 

 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat participarea UVT în calitate de partener al Asociației 

Romanian New Materials Cluster în cadrul propunerii de proiect Transformarea pieței de materiale noi, 

folosite industrial în România, prin cercetare, dezvoltare și inovare (Abreviere proiect: “ TCDI – 

RNMC”) pentru care se va solicita finanțarea prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, 

Axa Prioritară PI 1 – Cercetare, dezvoltare tehnolgică și inovare(CDI) în sprijinul competitivității 

economice și dezvoltării afacerilor, Prioritate de investiții – Îmbunătățirea infrastructurilor de de 

cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea 

centrelor de competență în special a celor de interes european, Acțiunea – Mari infrastructuri de CD, Tip 

proiect – Clustere de inovare, apelul 2, cu asumarea următoarelor obligații:  

 asigurarea unei cofinanțări de 18.000 euro în vederea dotării unui laborator;  

 punerea la dispoziția proiectului pe o perioadă de 7 ani a laboratorul S2 şi a celor 2 săli alăturate 

de la subsolul imobilului din strada Pestalozzi nr. 16, în regim de comodat, cu suportarea 

cheltuielilor cu utilitățile de către UVT;  

 suportarea de către UVT a 50% din cheltuielile de personal aferente a 2 posturi pentru personalul 

de cercetare al laboratorului. 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /25.05.2020 

cu privire la aprobarea plății diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești scadente 

în anul 2020 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat plății diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești 

scadente în anul 2020, în cuantum de 516.000 lei, sumă ce va fi plătită din veniturile proprii ale 

UVT. 
 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /25.05.2020 

cu privire la avizarea ediției a II-a a Regulamentului de Organizare și Funcționare Editura 

Universității de Vest (EUV)  

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a II-

a a Regulamentului de Organizare și Funcționare Editura Universității de Vest (EUV) (Anexa 10). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /25.05.2020 

cu privire la avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare Biroul de Studii Doctorale 

(BSD) 
 

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

Regulamentului de Organizare și Funcționare Biroul de Studii Doctorale (BSD), ediția I (Anexa 11);  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /25.05.2020 

cu privire la avizarea repartizării pe facultăți și/sau pe domenii de studii universitare a 

locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru ciclurile de studii universitare de licență și 

masterat 

 

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

repartizării pe facultăți și/sau pe domenii de studii universitare a locurilor finanțate de la bugetul de 

stat pentru ciclurile de studii universitare de licență și masterat (Anexa 12). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /25.05.2020 

cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de acordare a gradațiilor de merit la Facultatea 

de Muzică și Teatru 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat rezultatele concursului de acordare a gradațiilor de merit 

la Facultatea de Muzică și Teatru (Anexa 13). 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

Aviz juridic, 

 

 

Jurist Nadia Topai 
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