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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 31.03.2020. 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. 2 /31.03.2020, privind aprobarea 

setului de măsuri, în ceea ce privește situația căminelor studențești ale UVT în perioada 

epidemiei de Coronavirus, adoptate ca urmare a ultimelor solicitări adresate instituției 

în contextul decretării stării de urgență pe teritoriul României  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31.03.2020 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /31.03.2020 

privind aprobarea setului de măsuri, în ceea ce privește situația căminelor studențești ale UVT 

în perioada epidemiei de Coronavirus, adoptate ca urmare a ultimelor solicitări adresate 

instituției în contextul decretării stării de urgență pe teritoriul României  

 

 

 

Având în vedere  

 Decretul Președintelui României nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României și toate dispozițiile naționale și interne 

aplicabile,  

 Planul alb pentru organizarea sistemului spitalicesc din județul Timiș, transmis de 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș Universității de Vest din Timișoara 

la data de 26.03.2020, prin care, la art. 24, se face referire la potențiala punere la 

dispoziția autorităților a căminelor studențești pentru a caza pacienți COVID19 cu forme 

ușoare / medii sub supraveghere medicală și pază,  

 Solicitarea Spitalului Județean Timiș privind posibilitatea de punere la dispoziție a unor 

spații de cazare pentru personalul medical, pe perioada stării de urgență,  

 Adresa Instituției Prefectului Jud. Timiș, nr. 3193/30.03.2020 prin care se solicită detalii 

privind spațiile de cazare puse la dispoziție (localitate, adresă, număr camere, dotări 

etc.) 

 

Consiliul de Administrație al Universității de Vest din Timișoara, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

1. Studenții aflați în cămine la data emiterii prezentei hotărâri trebuie să opteze pentru 

eliberarea locului din cămin sau rămânerea în căminele studențești ale universității pe 

perioada stării de urgență. Studenții care optează pentru rămânerea în cămine vor trimite 

o solicitare în maxim 48 de ore de la publicarea prezentei hotărâri, prin completarea 

formularului online disponibil la următorul link: 

https://forms.gle/kCkFoHUYtkWoZu5u8, prin care vor comunica inclusiv motivul 

pentru care sunt în imposibilitatea de a elibera locul ocupat în cămin.  

 

2. Se recomandă ferm locatarilor căminelor 12, 13 și Drept care au părăsit camerele, dar au 

păstrat lucruri personale în acestea, să își ridice lucrurile personale, având în vedere 

posibilitatea ca aceste cămine să fie puse la dispoziția autorităților în viitorul apropiat. 

Precizăm că de la data notificării de către autorități, termenul pe care îl au studenții la 
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dispoziție pentru eliberarea camerei este de 3 zile. În cazul în care studenții nu își pot 

elibera singuri sau prin împuterniciți camerele în acest termen, UVT își rezervă dreptul 

de a elibera camerele, lucrurile identificate urmând a fi depozitate și identificate ulterior. 

Eliberarea locurilor din cămine nu presupune încetarea dreptului dobândit la cazare al 

studenților aceștia urmând a-și recupera locul de cazare la încetarea perioadei de 

urgență. 

 

3. Studenților care au eliberat până în acest moment camerele din cămine, precum și celor 

care vor opta pentru eliberarea camerelor în baza prezentei hotărâri nu li se va mai 

permite accesul în cămine până la încetarea stării de urgență sau până la dispunerea altor 

măsuri de către autorități. 

 

4. Studenții care nu s-au înscris în formularul menționat la pct. 1 nu mai beneficiază de 

servicii de cazare și nu au dreptul de a mai intra în cămin pe perioada stării de urgență, 

conform pct. 3. În acest sens, pentru acești studenți, plata chiriei (conf. Art. 4 din 

Contractul de închiriere) se suspendă de la 16 Martie 2020 până la data încetării stării de 

urgență și reintrării în activitatea normală a instituției noastre.  

 

5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința studenților și Direcției Generale 

Administrative, care se asigură de implementarea acesteia. 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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