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 Nr. înregistrare  

 
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 ordinară din data de 07.12.2020. 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 /07.12.2020, cu privire la versiunii 

revizuite a Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și 

de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /07.12.2020, cu privire la avizarea 

Calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante 

scoase la concurs la Universitatea de Vest din Timișoara, semestrul I, anul universitar 2020-

2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /07.12.2020, cu privire la aprobarea 

Procedurii operaționale privind decontarea abonamentelor de transport local în comun ale 

studenților UVT (COD: P.O.-UVT-DEF-35) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /07.12.2020, cu privire la avizarea 

Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Profesorul XXI – un model de 

învățare pe tot parcursul vieții. Dezvoltarea de competențe digitale, antreprenoriale și de 

expresie culturală în domeniul științelor umaniste 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /07.12.2020, cu privire la aprobarea 

alocării unei sume din VP-UVT pentru acordarea de burse în anul univ 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /07.12.2020, cu privire la aprobarea 

virării contribuției FEAA la Fundația Oeconomica Timisiensis 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /07.12.2020, cu privire la aprobarea 

depunerii unei cereri de finanțare pentru proiectul "Institutul pentru Specializare Inteligentă, 

Inovare și Transfer Tehnologic (ISIITT)" 

 

 

 

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 07.12.2020 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /07.12.2020 

cu privire la versiunii revizuite a Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică 

din UVT 

 

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

versiunii revizuite a Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice 

și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT (Anexa 1, 

Anexa 1.1) 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /07.12.2020 

cu privire la avizarea Calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de 

cercetare vacante scoase la concurs la Universitatea de Vest din Timișoara, semestrul I, anul 

universitar 2020-2021 

 

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

general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs la 

Universitatea de Vest din Timișoara, semestrul I, anul universitar 2020-2021 (Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /07.12.2020 

cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind decontarea abonamentelor de transport local în 

comun ale studenților UVT (COD: P.O.-UVT-DEF-35) 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura operațională privind decontarea abonamentelor de 

transport local în comun ale studenților UVT (COD: P.O.-UVT-DEF-35) (Anexa 3). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /07.12.2020 

cu privire la avizarea Raportului de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului 

de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Profesorul XXI – un model 

de învățare pe tot parcursul vieții. Dezvoltarea de competențe digitale, antreprenoriale și de expresie 

culturală în domeniul științelor umaniste 

 

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

de autoevaluare privind organizarea și desfășurarea programului de studii postuniversitare de formare 

și dezvoltare profesională continuă „Profesorul XXI – un model de învățare pe tot parcursul vieții. 

Dezvoltarea de competențe digitale, antreprenoriale și de expresie culturală în domeniul științelor 

umaniste”, propus de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie și avizat în ședința CF nr. 25/19.11.2020 

(Anexa 4). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /07.12.2020 

cu privire la aprobarea alocării unei sume din VP-UVT  

pentru acordarea de burse în anul univ 2020-2021. 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat alocarea, din veniturile proprii ale universității, a unui buget 

de 85.000 lei/lună, pentru acordarea de burse suplimentare, în anul universitar 2020-2021, la 

propunerea comisiei de acordare a burselor de la nivelul UVT.  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /07.12.2020 

cu privire la aprobarea virării contribuției FEAA la Fundația Oeconomica Timisiensis 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat, la solicitarea Facultății de Economie și de Administrare a 

Afacerilor, transferul sumei de 30.000 lei, din veniturile FEAA, către Fundația Oeconomica Timisiensis, 

reprezentând contribuția facultății, conform statutului, la susținerea activității fundației.  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /07.12.2020 

cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare pentru proiectul  

"Institutul pentru Specializare Inteligentă, Inovare și Transfer Tehnologic (ISIITT)" 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat depunerea unei cereri de finanțare în valoare de 200.000 euro 

pentru proiectul "Institutul pentru Specializare Inteligentă, Inovare și Transfer Tehnologic (ISIITT)", din 

partea Universității de Vest din Timișoara, în baza „Ghidului Simplificat al Solicitantului - Condiții 

Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate 

pregătirii proiectelor în domeniul specializării inteligente din Regiunea Vest”. 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 

website:%20http://www.uvt.ro/

